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МУҚАДДИМА 

Мубрамии мавзӯи таҳқиқот. Мардуми тоҷику араб аз қадим бо ҳам 

муносибатҳои зич доштанд. Ба хусус баъд аз зуҳури дини ислом ва интишори 

фарҳанги исломӣ, муносибатҳои илмӣ-фарҳангӣ миѐни ду мардум хело 

мустаҳкам гардид. Маҳз дини Ислом буд, ки муҳаббати илму таълимро дар 

дили мардумон кошта, қадру манзалати баландмартабае барои он додааст. 

Ниѐгони мо асарҳои гаронбаҳои худро бо забони арабӣ, ки дар асрҳои миѐна 

ҳамчун забони асосии байналмиллалӣ дар Шарқ маҳсуб меѐфт, эҷод карда, 

дар ташаккули тамаддуни исломӣ саҳми бағоят бузург гузоштаанд. Тавре 

Сарвари давлати Тоҷикистон ҳанӯз дар саммити кишварҳои аъзои Созмони 

Ҳамкории Исломӣ (минбаъд СҲИ), ки 13-14 декабри соли 1994 дар шаҳри 

Касабланкаи Шоҳигарии Марокаш баргузор гардида буд, иброз намуданд: 

“Тоҷикон дар инкишоф ва рушди тамаддуни исломӣ нақши муҳиме бозида 

буданд...”
1
. 

Яке аз таърихнигорони ҷаҳони ислом Абдурраҳмон ибни Муҳаммад 

ибни Халдун (вафот: 808 ҳ) маъруф бо номи Ибни Халдун дар китоби худ, ки 

бо номи “Торихи Ибни Халдун” машҳур аст, бобе бо унвони “Фасл дар бораи 

он, ки аксари парчамбардорони илм дар ислом аз аҷам мебошанд” гузошта, 

чунин навиштааст: “Сарфи назар аз он, ки арабҳо соҳиби шариат мебошанд, 

воқеияти аҷиб ин аст, ки парчамбардорони илм, чи улуми шаръӣ ва чи улуми 

ақлӣ дар миллати исломӣ аксаран аз аҷам
2
 будаанд...”

3
. 

Ба ақидаи Б. Ғафуров таърихи тоҷикон, ба монанди ҳамаи халқҳои 

Осиѐи Миѐна, бо таърихи бисѐр халқҳои шарқи хориҷӣ, қабл аз ҳама, 

кишварҳои араб ва як қатор давлатҳои дигар алоқаманд аст
4
. 

                                                           
1
 Зарифӣ, Ҳ. Эмомалӣ Раҳмон – бунѐнгузори сиѐсати хориҷии Тоҷикистон. [Матн] / Ҳ. Зарифӣ. – Душанбе: 

«Ирфон», 2012, С.163. 
2
 Вожаи « عجم  - аҷам» арабӣ буда, дар луғатномаи “Фарҳанги забони тоҷикӣ” ба маънои мардуми ғайриараб 

ва қавми форсу тоҷикзабон тафсир гардидааст. 
3
 Ибни Халдун. Торихи Ибни Халдун. [Матн] / Ибни Халдун. –Тунис: 1983. С. 482. 

4
 Ғафуров, Б. Тоҷикон: Таърихи қадимтарин, қадим, асрҳои миѐна ва давраи нав. [Матн] / Б. Ғафуров. – 

Душанбе: Нашриѐти муосир, 2020. – С. 19. 
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Бо мурури замон ва дигар гаштани ҳукумат дар асри ХХ халқи тоҷик дар 

зери ҳукумати Иттиҳоди Шуравӣ (минбаъд: ИШ) қарор гирифта, фарзандони 

тоҷик барои ватану меҳани хеш хеле талошҳо намуданд. Дар даҳаҳои сеюму 

чоруми асри ХХ ҳамкориҳо миѐни ИШ ва кишварҳои араб оғоз ѐфтанд ва аз 

сабаби он ки Тоҷикистон ҷузъе аз ин давлати бузург ба ҳисоб мерафт, ба он 

низ рабт дошт. 

Тибқи маълумотҳои нашршуда алоқаҳои фарҳангии муваффақе, ки ИШ 

бо кишварҳои араб дошт ба василаи “Ҷамъияти умумииттифоқии робитаҳои 

фарҳангӣ” соли 1925 ба вуҷуд омадааст, ки ба василаи он миѐни ҷонибҳо 

табодули адабиѐти гуногунсоҳа зиѐд сурат гирифтааст
1
. 

Дар давраҳои баъдиҷангӣ иштироки Тоҷикон дар робитҳои хориҷии ИШ 

хеле намоѐн гардид, аз ҷумла дар давраи Мирзо Турсунзода, ки дар кумитаи 

ҳамбастагии халқҳои Осиѐ ва Африқо адои вазифа менамуд. Шоир Мирзо 

Турсунзода дар чандин маҳфилҳои муштарак бо адибони ироқӣ чӣ дар ватан, 

чӣ дар хориҷ вохӯриҳо гузарондааст
2
. 

Дар солҳои 60-80-ум алоқаҳои фарҳангии Ҷумҳурии шӯравии 

сотсиалистии Тоҷикистон бо Ироқ, Яман, Судон, Тунис рушду тараққӣ 

ѐфтаанд. Аз ҷумла, соли 1963 ҳайати вакилони ҷамъияти дӯстии халқҳои 

Судон – ИШ, ки бо таклифи ҷамъияти шӯравии дӯстӣ ва алоқаи маданӣ бо 

мамлакатҳои араб ба ИШ ташриф овардааст, 19 октябр ба Душанбе омаданд.
3
 

Ба ҳамин тариқ, дар се даҳаи охири мавҷудияти ИШ рӯзҳои фарҳангии 

ин кишвар бо давлатҳои араб, ба мисли Ироқ, Тунис ва Яман дар Тоҷикистон 

ва ѐ хориҷ аз он борҳо баргузор шудаанд, ки дар он дипломатҳо ва 

донишмандону фарҳангшиносони тоҷик фаъолона ширкат варзидаанд. 

Бояд гуфт, ки муносибатҳои фарҳангӣ миѐни Тоҷикону халқҳои араб 

ҳамеша бардавом ва ногусатанӣ мебошад. Яке аз омилҳое, ки ин суханро 

                                                           
1
Макеев, Д.А. Советско-арабские научно-культурные связи в довоенные годы. [Текст] / Д.А. Макеев. 

Владимирский пединститут. 1987. – С. 149-158. 
2
Мардонӣ, Т.Н. Саҳифаҳое аз равобити адабии арабу аҷам. [Матн] / Т.Н. Мардонӣ. -Душанбе: “Ирфон”, 

2010. - С. 80. 
3
Дӯстони судонӣ дар Тоҷикистон. Ҳақиқати Ленинобод. №168 (8018), 22.10.1963. 
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тасдиқ менамояд, адои маросими фарҳангӣ-динии ҳаҷ мебошад. Барои иҷрои 

ин ибодат мусалмонони тоҷик дар ҳама давру замон дар мавсими ҳаҷ ба 

Арабистони Саудӣ сафар намудаанд. Аз ҷумла дар даврони ИШ, ки аввалин 

бор ба таври расмӣ соли 1944 ба вуқуъ пайвастааст
1
. 

Бо касби истиқлолият Ҷумҳурии Тоҷикистон худро дар муносибатҳои 

байналхалқӣ ба сифати субъекти мустақили ҳуқуқи байналмилалӣ муаррифӣ 

намуд, чунончӣ дар моддаи 15-и Эъломияи истиқлолияти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон баръало ифодаи худро ѐфтааст: «Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун 

субъекти мустақили ҳуқуқи байналхалқӣ бо давлатҳои хориҷӣ алоқаҳои 

дипломатӣ, консулӣ, тиҷоратӣ ва дигар алоқаҳо барқарор менамояд, бо онҳо 

мубодилаи намояндагони салоҳиятдорро анҷом медиҳад ва шартномаҳои 

байналхалқӣ мебандад»
2
. 

 Истиқлолият барои Ҷумҳурии Тоҷикистон имконияти мусоид ва 

дурнамои ҳамкориҳоро фароҳам овард, ки бо ҷаҳони араб робитаҳои 

мутақобилан судманд дошта бошад. 

Ҳамкорӣ бо ҷаҳони араб, ки онҳоро СҲИ ва дигар ниҳодҳои минтақавӣ 

бо ҳам пайванд месозад барои Тоҷикистон аз чанд ҷиҳат муҳим мебошад: 

- Тоҷикистон бо доштани зиѐда аз 90% аҳолии мусалмон, ба хотири 

таҳкими истиқлолият ва амнияти худ узви СҲИ мебошад; 

- барқарор намудани ҳамкориҳои илмӣ-фарҳангӣ ва ошно намудани 

тоҷикон бо мероси гаронбаҳои ниѐгонашон, ки бо забони арабӣ таълиф 

гардидаанд; 

- бо дарназардошти имкониятҳои молии кишварҳои араб ҳамкориҳо дар 

соҳаи илму фарҳанг метавонад муқаддимае барои ҷалби сармоягузорӣ дар 

Тоҷикистон гардад; 

Шуруъ аз 22 феврали соли 1992 кишварҳои араб пайи ҳам истиқлолияти 

Ҷумҳурии Тоҷикистонро эътироф намуда, муносибатҳои дипломатиро бо он 

                                                           
1
 Раҳнамо, А. Уламои исломӣ дар Тоҷикистон. [Матн] / А. Раҳнамо. – Душанбе: “Ирфон”, 2009. С. 41. 

2
 Шарипов, А. Президенти мо. [Матн] / А. Шарипов. – Душанбе:  2006. С. 144. 
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барқарор карданд. Муносибат бо ҷаҳони араб барои Тоҷикистони 

соҳибистиқлол дар арсаи байналмиллалӣ ва минтақавӣ дорои аҳамияти бузург 

мебошад. 

Самти кишварҳои мусалмонии (кишварҳои араб – Арабистони Саудӣ, 

Қатар, Қувайт, Баҳрайн, Миср, Алҷазоир, Амороти Муттаҳидаи Араб ва 

ғайра) сиѐсати хориҷии Тоҷикистонро метавон самти нав номид, зеро 

робитаҳои нисбатан зич миѐни ҷонибҳо аз соли 2006 оғоз гардид. Давлатҳои 

ҷаҳони араб кишварҳое мебошанд, ки дар ҳоли рушду тараққӣ қарор дошта, 

иқтисоди онҳо боло меравад, зеро онҳо содиркунандагони асосии нафт дар 

ҷаҳон мебошанд. Иқтидори технологӣ ва имконияти сармоягузорӣ ҷиҳати 

рушди истеҳсолоти саноатӣ ва соҳаи энергетика барои Тоҷикистон муҳим 

арзѐбӣ мегардад. Имрӯз ширкатҳои ҳукуматӣ ва ғайриҳукуматии 

сармоягузории ин кишварҳо дар Тоҷикистон фаъолият менамоянд. Рушди 

минбаъдаи ҳамкориҳои дуҷониба бо кишварҳои араб ҷавобгӯи манфиатҳои 

миллии Тоҷикистон ба шумор меравад
1
. 

Дар охири садаи ХХ ва ибтидои асри ХХI ҳамкориҳои Ҷумҳурии 

Тоҷикистон бо давлатҳои бонуфузи ҷаҳони араб густариш ѐфтанд, ки он ба 

эълон гардидани сиѐсати “дарҳои боз” алоқаманд аст. 

Зери истилоҳи ҷаҳони араб мо кишварҳои аъзои Ҷомеаи давлатҳои 

арабиро (минбаъд: ҶДА) дар назар дорем, ки онҳоро таъриху тамаддун, дину 

фарҳанг ва забон ба ҳам муттаҳид месозад. 

Метавон гуфт, ки сатҳи ҳамкориҳои кунунии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо 

кишварҳои араб ҷавобгӯйи имконият ва зарфиятҳои ҷонибҳо набуда, 

омӯзиши мавзӯи мазкур метавонад ба ташаккули муносибатҳои Ҷумҳурии 

Тоҷикистон бо кишварҳои араб ва таъмини дурнамои он мусоидат намояд. 

Аҳамияти омӯзиши ҳамкориҳои илмӣ-фарҳангии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

бо кишварҳои араб дар ҷанбаҳои зерин ифода меѐбад: 

                                                           
1
Ризоѐн, Ш.Ш. Некоторые аспекты анализа принципов моделирования национальных интересов РТ 

[Матн] / Ш.Ш. Ризоѐн. // Тоҷикистон ва ҷаҳони имрӯз. №7(50), Душанбе -2015. - С. 39. 
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1) таҳкими ҳамкориҳо дар самти маориф ва илм ба хотири мубодилаи 

донишҷӯѐн, коромӯзон ва унвонҷӯѐн, ташкили таҷибаомӯзиҳои забонӣ 

миѐни муҳассилини кишварҳо ва татбиқи барномаҳои ҳунарӣ ва фарҳангӣ; 

2) истифодаи майдони минтақавии ҳамкорӣ дар қаринаи СҲИ, хусусан 

бо зерниҳоди он созмони исломӣ оид ба маориф, илм ва фарҳанг (минбаъд: 

ИСЕСКО) ҷиҳати тақвияти ҳамкориҳои фарҳангӣ, илмӣ ва адабӣ; 

3) умқи ҳамкориҳои илмӣ-фарҳангӣ бо мақсади омӯзиши таъриху 

фарҳанги халқҳои араб, ошкор намудани паҳлуҳои норавшани таърихи халқи 

тоҷик, доираҳои илмӣ-фарҳангии Тоҷикон ва ба роҳ мондани таҳқиқоти 

илмии васеъ дар ин самт; 

4) рушди муносибатҳои илмӣ-фарҳангии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо 

ҷаҳони араб бо мақсади ҷалби давлатҳои араб барои сармоягузорӣ дар 

Тоҷикистон ҷиҳати амалисозии барномаҳо дар соҳаҳои маориф ва фарҳанг; 

5) зарурати рушди ҳамкориҳо бо кишварҳои араб бо истифода аз 

қолабҳои дуҷониба, минтақавӣ - ҶДА, фарҳангӣ-тамаддунӣ – СҲИ  

(ИСЕСКО) ва байналмиллалӣ; 

6) тақвияти ҳамкориҳои фарҳангии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 

кишварҳои араб ба мақсади рушди мубодила дар самти маориф ва 

пешгирии ҷараѐнҳои иртиҷоӣ-ифротӣ; 

Дараҷаи таҳқиқи мавзӯи илмӣ. Мавзуи ҳамкориҳои илмӣ-фарҳангии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон бо кишварҳои араб дар даврони истиқлолият 

таваҷҷӯҳи донишмандони ватанӣ ва мактабҳои илмии кишварҳои арабро ба 

худ ҷалб намудааст. 

Гарчанде ки ҷанбаҳои алоҳидаи мавзӯъ дар шакли монографияву 

мақолаҳо ва таҳқиқоти алоҳида баррасӣ шуда бошад ҳам, онҳо тамоми 

паҳлӯҳои ҳамкории тарафҳоро инъикос наменамоянд. Аз ин рӯ, зарурати 

таҳқиқоти маҷмӯӣ-муқоисавӣ дар ин самт ва таълифи диссертатсия бо 

забони тоҷикӣ ба миѐн омад. Дар рафти таҳқиқот маҷмӯи адабиѐт ва осори 

илмӣ оид ба паҳлӯҳои мухталифи мавзӯъ истифода шуданд. 
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Бо мақсади расидан ба ҳадафҳои гузошташуда ва осон кардани 

таҳлил адабиѐти истифодагардида ва омӯхташуда ба гурӯҳҳои зерин тақсим 

гардид: 

Гурӯҳи якум китобу асарҳои мутахассисону муҳаққиқони соҳаи сиѐсати 

хориҷӣ ва дипломатияи тоҷик, доираҳои сиѐсӣ ва ходимони давлатӣ, 

махсусан вазирони корҳои хориҷии даврони истиқлолиятро дар бар мегирад, 

ки ба истиқрори муносибатҳои дипломатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва муайян 

намудани самтҳои афзалиятноки сиѐсати хориҷии ҷумҳурӣ бо кишварҳои 

хориҷӣ равона гардидаанд.  

Дар таълифоти Т.Н. Назаров,
1
 ҷанбаҳои назариявӣ ва амалии талошҳои 

пайгиронаи кишвар ҷиҳати ташаккули ҳамкориҳои байнидавлатии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон бо кишварҳои араб дар даврони истиқлол ба назар мерасад.  

Дар асарҳои собиқ вазири корҳои хориҷӣ Ҳ. Зарифӣ
2
 самтҳои сиѐсати 

хориҷӣ, дирӯз ва имрӯзи дипломатияи тоҷик, дипломатияи бисѐрсамта, 

афзалиятҳои сиѐсати хориҷӣ, ҷанбаҳои гуногуни ҳамкорӣ ва аҳамияти 

кишварҳои ҷомеаи ҷаҳонӣ, аз ҷумла кишварҳои араб дар сиѐсати хориҷии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди омӯзиш қарор гирифтааст. 

Дар асар ва мақолаҳои Сироҷиддин Муҳриддин (С. Аслов)
3
 нақши Э. 

Раҳмон дар тарҳрезӣ ва татбиқи сиѐсати хориҷӣ дар паҳнои сиѐсати ҷаҳонӣ, 

                                                           
1
 Назаров, Т. Н. Таджикистан: экономическое сотрудничество и безопасность [Текст] / Т.Н. Назаров. – 

Минск: 2003. - 264 с.; Назаров, Т. Дипломатияи муосири тоҷик [Матн] / Т. Назаров, А. Сатторзода. - 

Душанбе: Ирфон, 2006. – 224 с.   
2
Дипломатия Таджикистана. Ежегодник - 2007 год. Внешняя политика Республики Таджикистан: хроника и 

документы. Под общей редакцией [Текст] / Под общей редакцией Х. Зарифи./Составители Д. Назриев и др. – 

Душанбе: Ирфон, 2010.-324с.; Дипломатия Таджикистана. Ежегодник - 2008 год. Внешняя политика 

Республики Таджикистан: хроника и документы [Текст] / Под общей редакцией Х. Зарифи./Составители Д. 

Назриев и др. – Душанбе: Ирфон, 2010.-270 с.; Дипломатия Таджикистана. Ежегодник-2009 год. Внешняя 

политика Республики Таджикистан: хроника и документы [Текст] / Под общей редакцией Х. Зарифи 

/Составители: Д. Назриев и др. – Душанбе: Ирфон, 2011. -370 с.; Дипломатия Таджикистана. Ежегодник - 

2010 год. Внешняя политика Республики Таджикистан: хроника и документы [Текст] / Под общей 

редакцией Х. Зарифи / Составители: Д. Назриев и др. – Душанбе: Ирфон, 2011. - 370 с.; Дипломатия 

Таджикистана: вчера и сегодня. Том 2 [Текст] / Под общей редакцией Х. Зарифи. - Душанбе: Ирфон, 2011. - 

296 с.; Зapифи, Х. Мнoгoвектopнaя диплoмaтия Тaджикиcтaнa (Статьи, интервью, выступления, хроника 

визитов и встреч) [Текст] / Х. Зарифи. - Душанбе: Офсет, 2009. -352 с. Сиѐсати хориҷӣ: маҷаллаи илмиву 

назариявӣ ва иттилоотӣ №1, 2012. Фаслномаи ВКХ ҶТ [Матн] /Зери таҳрири Ҳ. Зарифӣ. -Душанбе, 2012. -

196 с. 
3
 25 қaдaм дap пaҳнoи oлaм [Матн] / Зери назари C. Acлoв. – Душaнбе: Иpфoн, 2016. - 220 c.; Дипломатия 

Таджикистана. Ежегодник - 2014 год. Внешняя политика Республики Таджикистан: хроника и документы 
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дастовардҳои сиѐсати хориҷӣ дар партави ҳамкориҳои манфиатбор бо 

давлатҳои ҷаҳон ва ташаккулѐбии ҳамкориҳои байнидавлатии Тоҷикистон 

маврди таҳқиқ қарор гирифтааст. 

А. Сатторзода
1
 дар осори худ ҷанбаҳои мухталифи ташаккули 

дипломатияи муосири тоҷик ва самтҳои асосии сиѐсати хориҷии Ҷумҳурии 

Тоҷикистонро таҳлил карда, паҳлӯҳои асосии онро вобаста ба самтҳои 

афзалиятнок, имкониятҳои мавҷуда дар шароити муосир нишон додааст. 

Дар осори З. Сайидзода
2
  муносибатҳои байнидавлатии Тоҷикистон бо 

кишварҳои хориҷӣ дар шакли дуҷониба ва бисѐрҷониба, сиѐсати хориҷии 

Президент Э. Раҳмон, марҳилаҳои муосири ташаккули сиѐсати хориҷӣ, 

мазмун ва муҳтавои “сиѐсати дарҳои боз”, сиѐсати хориҷии Тоҷикистон 

ҳангоми ташаккули он ҳамчун кишвари мустақил таҳлил гардидаанд. Ин 

асарҳо инчунин, ташаккули ҳамкориҳои илмӣ-фарҳангии Ҷумҳурии 

Тоҷикистонро бо кишварҳои араб низ инъикос менамоянд. 

Дар таълифоти А. Шарифзода
3
 марҳилаҳои ташаккули дипломатия ва 

сиѐсати хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва фаъолияти Президент Э. Раҳмон 

дар сиѐсати хориҷии кишвар равшан гардида, дар баробари ин ҷараѐни 
                                                                                                                                                                                           
[Текст] / Под общей редакцией С. Аслова. - Душанбе: Ирфон, 2015. - 416 с.; С. Аслов Эмомалӣ Раҳмон - 

асосгузори мактаби нави сиѐсати хориҷӣ // Сиѐсати хориҷӣ. – 2016, №2. – С. 3-11.   
1
 Сатторзода, А. Актуальные проблемы внешней политики Таджикистана (Многовекторность в действии) 

[Текст] / А. Сатторзода. – Душанбе: 2014. – 520 с.; Сатторзода, А. Арзишҳои ваҳдати миллӣ [Матн] / А. 

Сатторзода. – Душанбе: 2017. – 252 с.; Сатторзода, А. Дурнамои рушди сиѐсати хориҷии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон [Матн] / А. Сатторзода // Сиѐсати хориҷӣ. – 2016, №1. – С. 39-45.   
2
 Саидов, З. Межгосударственные отношения Республики Таджикистан в двустороннем формате. [Текст] / З. 

Саидов. - Душанбе: 2001. – 112 с.; Саидов, З. Внешняя политика Президента Рахмонова. Душанбе: 2000. - 

162 с.; Саидов, З. Внешняя политика Республики Таджикистан на современном этапе. [Текст] / З. Саидов. - 

Душанбе: 2006. – 560 с.; Саидов, З. Политика открытых дверей. [Текст] / З. Саидов. - Душанбе: 2003. – 224 с. 

Саидов, З. Внешняя политика Таджикистана в период его становления как суверенного независимого 

государства. (1992-2004 гг.) [Текст] / З. Саидов. - Душанбе: 2010. – 446 с.; Саидов, З. Таджикистан: 

межгосударственные отношения в период становления внешней политики. Четвѐртое, дополненное издание. 

[Текст] / З. Саидов. - Душанбе: 2012. – 628 с. 
3
 Шарифзода, А. Наҷотбахши миллат. [Матн] / А. Шарифзода, А.  Ғафуров. – Душанбе - 2012. - 320 с.; 

Салимов Н. Тоҷики оламшумул. [Матн] / Н. Салимов, А. Шарифзода. -Душанбе: «Ирфон», 2011. - 372 с.; 

Шарифзода, А. Маорифпарвар. [Матн] / А. Шарифзода, С. Фаттоев. -Душанбе, 2012, 336 с.; Шарифзода, А. 

Президент. (Нақши Эмомалӣ Раҳмон дар таҳкими ҳокимияти давлатӣ ва истиқлолияти миллӣ) [Матн] / А. 

Шарифзода, С. Шамсиддинов, З. Қосимӣ. –Душанбе: «Ирфон», 2011. –372 с.; Шарипов А. Эмомали 

Рахмонов: Год культуры мира. (Внутренняя и внешняя политика Президента Таджикистана в 2005 году). 

[Текст] / А. Шарипов, З. Сироджов. - Душанбе, "Деваштич", 2006. - 404 с.; Шарипов, А. Эмомалӣ Раҳмонов: 

Соли тамаддуни ориѐӣ. (Сиѐсати дохилӣ ва хориҷии Президенти Тоҷикистон дар соли 2006). [Матн] / А. 

Шарипов, З. Сироҷов. -Душанбе: «Деваштич», 2006. - 442 с.; Шарипов А. Президенти мо. [Матн] / А. 

Шарипов. – Душанбе:  2006. -188 с. 
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ташаккул ва инкишофи ҳамкориҳои илмӣ- фарҳангӣ бо кишварҳои араб 

муфассал баррасӣ гаштааст. 

Р.Ш. Нуриддинов
1
 дар асарҳои хеш масъалаҳои байналмиллалӣ, 

сиѐсати ҷаҳонӣ, равандҳои геополитикӣ ва стратегии минтақа, омилҳои 

таъсиррасон ба робитаҳои байнидавлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо 

кишварҳои араб ва равандҳои ҳамгироии минтақавиро таҳлил намудааст. 

Х.Д. Самиев
2
 масъалаҳои назариявии равобити байналмилал ва таъмини 

амниятро дар кишварҳои ҷаҳон ба таври тавсифӣ ва таҳлилӣ мавриди баррасӣ 

қарор додааст. 

Ф.М. Розиқов
3
 хусусиятҳои минтақавии кишварҳои Шарқи Наздик, 

Миѐна ва Африқои Шимолиро дар китоби худ бо дарназардошти 

муносибатҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон бо ин давлатҳо таҳлил намудааст.  

А.Н. Шарипов
4
 дар китобу мақолаҳои худ доир ба асосҳои дипломатия, 

масъалаҳои мубрами кишварҳои Шарқ, давлатҳои муваффақи Шарқ дар асри 

ҳозир ва умумиятҳои фарҳангӣ, маънавӣ ва иқтисодии кишварҳои мазкурро 

бо Тоҷикистон мавриди омӯзиш намудааст. 

Гурӯҳи дуюм адабиѐтеро дар бар мегирад, ки он ҳамкориҳои илмӣ-

фарҳангии мардуми тоҷик ва арабро дар замонҳои гуногун баррасӣ намуда, 

маълумоти заруриро низ доро мебошад. 

                                                           
1
 Нуриддинов, Р.Ш. Назарияи муносибатҳои байналхалқӣ [Матн] / Р.Ш. Нуриддинов, П.Р. Нуриддинов. – 

Душанбе: Эр-граф, 2018. – 340 с., Нуриддинов, Р.Ш. Геополитика [Матн] / Р.Ш. Нуриддинов, П.Р. 

Нуриддинов. - Душанбе: Эр-граф, 2016. – 352 с., Нуриддинов, Р.Ш. Дипломатия [Матн] / Р.Ш. 

Нуриддинов, П.Р. Нуриддинов. – Душанбе: Эр-граф, 2017. – 576 с. 
2
Самиев, Х. Гуфторҳо дар бораи назарияи равобити байналмилал [Матн] / Х. Самиев, Т. Муҳитдинов. – 

Душанбе: Олами дониш, 2014. – 251 с. 
3
 Розиқов, Ф. Ҷанбаҳои минтақавии муносибатҳои байналмиллалӣ. [Матн] /Ф. Розиқов, Х. Пайвандов. 

Душанбе, 2019. – 400 с. 
4
 Шарипов, А.Н. Моделҳои муваффақи кишварҳои Шарқ [Матн] / А.Н. Шарипов, Х.Д. Самиев, Х.Б. 

Пайвандов, Ф.С. Файзуллоев. – Душанбе: 2018. – 156 с.; Шарипов, А.Н. Асосҳои дипломатия. Китоби дарсӣ 

[Матн] / А.Н. Шарипов, Н.М. Мирзоев. – Душанбе: Эр-граф, 2012. – 268 с.; Шарипов, А.Н. Масоили 

мубрами Шарқи муосир [Матн] / А.Н. Шарипов. – Душанбе: 2017. - 156 с.; Шарипов А.Н. Хадамоти 

дипломатии кишварҳои хориҷӣ [Матн] / П. Маҳмадов, А.Н. Шарипов. – Душанбе: Тайрон - 2014, 2018 – 414 

с.; Шарипов, А.Н. Умумият ва тафовути равандҳои ҳамгироӣ дар Осиѐи Марказӣ ва Осиѐи Ҷанубу Шарқӣ 

[Матн] / А.Н. Шарипов // Ҳолат ва дурнамои ҳамкориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон бо кишварҳои Осиѐи 

Ҷанубу Шарқӣ: марҳила, авлавият ва зарурати ҳамкориҳо (маҷмӯи мақолаҳои конфронси илмӣ-назариявии 

ҷумҳуриявӣ). – Душанбе: 2018. – С. 92-100.   
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Дар китоби Т. Мардонӣ
1
 таърихи муносибатҳои илмӣ-фарҳангӣ миѐни 

тоқикон ва арабҳо дар асрҳои миѐна ва даврони ИШ муфассал баѐн гардида, 

натиҷаҳои равобити дуҷонибаи адабӣ нишон дода шудааст. 

Дар осори А. Раҳнамо
2
 масоили мубрами таҷрибаи сулҳи тоҷикон, 

равандҳои сиѐсии Тоҷикистон, муносибатҳои дину давлат, маорифи динӣ, 

равандҳои муосири ҷаҳони ислом ва ғайра таҳлилу баррасӣ гардидаанд. 

Дар китоби таълифкардаи А.М. Хуросонӣ
3
 доир ба таърихи 

арабшиносии тоҷику мутахассисони ин соҳа, эҷодиѐти онҳо ва фаъолияти 

илмию давлатии эшон дар  кишварҳои араб маълумоти зарурӣ оварда 

шудааст. Бо мутолиаи китоби мазкур метавон чунин хулоса кард, ки 

арабшиносии тоҷик яке аз мактабҳои барҷастаи ҷумҳурӣ мебошад. 

А. Заринкуб
4
 дар китоби худ таърихи интишори ислом дар сарзамини 

форс ва таъсири он ба ҳаѐти сиѐсӣ, иҷтимоӣ, илмӣ, ва фарҳангии ин мардум, 

тасвир карда, дигар маълумотҳои муҳимро рӯи коғаз овардааст. 

А. Ализода
5
 дар донишномаи исломии хеш доир ба ҳаѐт, фаъолият ва 

осори донишмандони форсу тоҷик, аз ҷумла: Имоми Аъзам, Табарӣ, Бухорӣ, 

Муслим, Доримӣ, Тирмизӣ, Ибни Моҷа, Абудовуд ва бисѐри дигарон 

маълумотҳои муфид овардааст. 

Ҳамчунин, дар осори А. Ҳанбалӣ,
6
 С. Бурҳониддин,

7
 А. Ғамрӣ,

8
 Ш. 

Заҳабӣ,
9
 А.Ҳ. Бағдодӣ,

1
 С. Сафдӣ,

2
 Ибни Асокир,

3
 Ибни Касир,

4
 Ибни 

                                                           
1
Мардонӣ, Т.Н. Саҳифаҳое аз равобити адабии арабу аҷам. [Матн] /  Т.Н. Мардонӣ.  -Душанбе: “Ирфон”, 

2010. – 236 с. 
2
 Раҳнамо, А. Уламои исломӣ дар Тоҷикистон. [Матн] / А. Раҳнамо.  – Душанбе: “Ирфон”, 2009. 256 с.; 

Раҳнамо, А. Мавқеи ҳизбӣ ва мавқеи миллӣ. [Матн] / А. Раҳнамо.  – Душанбе: “Бухоро”, 2012. 226 с.; 

Раҳнамо, А. Ҳизби динӣ ва давлвти дунявӣ. [Матн] / А. Раҳнамо.  – Душанбе: “Дониш”, 2008. 226 с.; 

Раҳнамо, А. Ислом ва амнияти миллии Тоҷикистон. [Матн] / А. Раҳнамо.-Душанбе: “Ирфон”, 2011. 298 с. 
3
 Хуросонӣ, А.М. Шарқшиносии тоҷик (1958-2008). [Матн] / А.М. Хуросонӣ, Н. Амиршоҳӣ. – Душанбе: 

“Маориф ва фарҳанг”. 2009. 646 с. 
4
Заринкуб, А. Корномаи ислом. [Матн] /  А. Заринкуб. -Теҳрон: “Амир кабир”, 1387. - 71 с. 

5
Али-заде, А. Исламский энциклопедический словарь. [Текст] / А. Али-заде. Ансар, 2007 г. - 920 с. 

6
Ҳанбалӣ, А. А. Шазарот ал-заҳаб фӣ ахбор мин заҳаб. [Матн] /А.А. Ҳанбалӣ. – Бейрут, 1406 ҳ – 1986 м. Ҷ. 

3.- 423 с. 
7
Бурҳониддин, С. Аҳвол ва осори ҳазрати Имоми Аъзам Абӯҳанифа. [Матн] / С. Бурҳониддин. – Душанбе: 

“Мавлавӣ” – 2008.- 400 с. 
8
 Ғамрӣ А. Фатҳ ал-Маннан. [Матн]/ А. Ғамрӣ. - Макка, “Дор-ал-башоир-ал-исломийя”, 1999. Ҷ. 1. 576.с.  

9
Заҳабӣ, Ш. Сияру аълом-ин-нубалоъ. [Матн] / Ш. Заҳабӣ. -Қоҳира, - 1427ҳ – 2006 м. Ҷ. 12. 633 с. 
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Муҳаммади Ҷавзӣ,
5
 Ибни Надим,

6
 Ибни Фазлон,

7
 Ибни Баттута,

8
Асқалонӣ,

9
 

Ю. Миззӣ,
10

 М. Муҳаммад,
11

 М. Нававӣ,
12

 Х. Бағдодӣ,
13

 Ҷ. Зайдон,
14

 Т.М. 

Ғуломов
15

 роҷеъ ба зиндагӣ, эҷодиѐт ва саҳми арзандаи донишмандони тоҷик 

дар риштаҳои илмҳои гуногуни исломӣ маълумоти нодир оварда шудааст. 

Дар маҷмуъ, осори ин гуруҳ иникоскунандаи таърихи ҳамкориҳои илмӣ-

фарҳангии мардуми тоҷику араб буда, дар ҷараѐни навиштани рисола аз он 

васеъ истифода шудааст. 

Ба гурӯҳи сеюм пажӯҳиши илмии олимон оид ба паҳлуҳои алоҳидаи 

ҳамкории Тоҷикистон бо кишварҳои араб дохил мешаванд. 

Дар монографияи Ш.А. Разоқов
16

 масъалаҳои мубрами муносибатҳои 

дипломатии Тоҷикистон бо кишварҳои араби Халиҷи Форс таъкид шудаанд. 

Муҳаққиқ барқроршавии алоқаҳои дипломатии Ҷумҳурии Тоҷикистонро 

бо кишварҳои араби Халиҷи Форс омӯзиш намуда, ҳамкориҳоро дар соҳаҳои 

гуногун, махсусан иқтисод ва сиѐсат баррасӣ кардааст. Гарчанде, ки дар ин 

таҳқиқот баъзе масъалаҳои умумӣ баррасӣ шудаанд, вале чаҳорчӯбаи 

хронологӣ то соли 2011 фаро мегирад. Таҳқиқоти Ш.А. Разоқов фарогири 

тамоми масъалаҳои илмӣ- фарҳангӣ набуда, дар он муносибатҳо бо дигар 

кишварҳои араб таҳқиқ нашудаанд. 

                                                                                                                                                                                           
1
Бағдодӣ, М. Ал-тақйид ли-маърифати руввот ал-сунан ва-ал-масонид. [Матн] / М. Бағдодӣ. - Бейрут, - 1408 

ҳ – 1988 м. 503 с. 
2
Сафдӣ, С. Ал-вофӣ би-ан-вофиѐт. [Матн] / С. Сафдӣ.- Бейрут. 1420 ҳ – 2000 м. Ҷ. 5. 235 с. 

3
Ибни, Асокир. Ториху Димашқ. [Матн] / Ибни Асокир. “Дор-ул-фикр”, 1415 ҳ – 1995 м. Ҷ. 29. 376 с. 

4
Ибни, Касир. Ал-бидоя ва-ан-ниҳоя. [Матн] /Ибни Касир.- Бейрут. 1408ҳ – 1988м. Ҷ. 11. 355 с.  

5
Ибни, Муҳаммади Ҷавзӣ. Ал-мунтазам фӣ торих ал-мулук ва-ал-умам. [Матн] / Ибни Муҳаммади Ҷавзӣ.- 

Бейрут. 1412 ҳ – 1992 м. Ҷ. 12. 421 с. 
6
Ибни, Надим. Ал-феҳрист. [Матн] / Ибни Надим. Бейрут. “Дор-ул-маърифа”. 1417 ҳ – 1997 м. 441 с. 

7
Ибни, Фазлон. Рисола (сафарнома). [Матн] / Аҳмад Ибни Фазлон. Димашқ. 1960. 221с. 

8
Ибни, Батута. Туҳфа ан-наззор фӣ ғароиб ал-амсор ва аҷоиб ал-абсор (сафарнома). “Ҳиндовӣ”. 2020. 510с. 

9
Ибни, Ҳаҷари Асқалонӣ. Таҳзиб-ат-таҳзиб. [Матн] / Ибни Ҳаҷари Асқалонӣ. Ҳинд, “Доират-ул-маориф-ал-

низомийя”, 1326ҳ – Ҷ. 9. 507 с. 
10

 Миззӣ, Ю. Таҳзиб-ал-камол фӣ асмо-ал-риҷол. [Матн] / Ю. Миззӣ. - Бейрут. 1400 ҳ-1980 м. Ҷ. 1. 402 с. 
11

 Муҳаммад, М. Табақоти ҳанобила. [Матн]  / Муҳаммад М. - Бейрут, “Дор ал-маърифа”. Ҷ.1. 561 с. 
12

 Нававӣ М. Шарҳи саҳеҳи Муслим. [Матн]  /Нававӣ М. - Бейрут. 1392 ҳ. 2023 С. 
13

 Хатиби Бағдодӣ, А. Ториху Бағдод. [Матн] / Хатиби Бағдодӣ А. - Бейрут, 1422 ҳ. – 2002 м. 7783 с. 
14

 Ҷурҷӣ Зайдон. Торихи тамаддуни исломӣ. [Матн] / Ҷурҷӣ Зайдон. Теҳрон, 1372 ҳш. 1119 с. 
15

 Ғуломов, Т.М. Густариши ислом дар Хуросони бузург (асрҳои VII-VIII). [Матн] / Т.М. Ғуломов. – 

Душанбе: “Эр-граф”, 2010. 268 с. 
16

Разоков, Ш.А. Проблемы перспективы развития сотрудничества РТ с арабскими странами Персидского 

залива в годы независимости. [Текст] / Ш.А.Разоков //Монография. Душанбе – 2015. 151 с. 
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Монографияи З.К. Давлятов
1
 фарогири таърихи пайдоиши ҷуғрофии 8 

кишвари араб: шоҳигариҳои Арабистони Саудӣ, Баҳрайн, Урдуни Ҳошимӣ, 

Марокаш, Салтанати Уммон, давлатҳои Қатар, Қувайт ва Амороти 

Муттаҳидаи Араб, ҷараѐни барқароршавии робитаҳои дипломатӣ ин 

кишварҳо бо Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. Ҳамчунин, муҳаққиқ ҳолат 

ва дурнамои муносибатҳои гуногунҷанбаи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 

шоҳигариҳои арабро мавриди таҳллилу баррасӣ қарор додааст. Вале 

пажӯҳиши мазкур на ҳама масъалаҳои равобити илмӣ-фарҳангии 

Тоҷикистонро бо кишварҳои араб мавриди омӯзиш қарор додааст. 

Д.А. Макеев
2
 дар китобу мақолаҳои худ ҳамкориҳои гуногунҷанбаи ИШ 

ва кишварҳои арабро таҳлил намудааст. Метавон гуфт, ки дар осори мазкур 

яке аз самтҳои авлавиятноки муносибатҳои дуҷониба, ҳамкориҳои илмӣ-

фарҳангӣ арзѐбӣ гардида, дар баррасии таърих ва ташаккули ҳамкориҳои 

илмӣ-фарҳангии Тоҷикистон бо кишварҳои араб мусоидат намудааст. 

Гурӯҳи чорум, маҷмӯи мақолаҳои илмии муҳаққиқони ватанӣ ва 

хориҷиро дар бар мегирад, ки дар баробари нишон додани паҳлуҳои 

мухталифи ҳамкориҳои Тоҷикистон бо кишварҳои араб, инчунин 

манфиатҳои сиѐсӣ- иқтисодӣ ва геополитикии ин давлатҳоро дар Осиѐи 

Марказӣ ва дурнамои рушди ҳамкории тарафҳоро мавриди омӯзиш ва 

баррасӣ қарор медиҳанд. 

Дар мақолаи Н. Назаров
3 ҷанбаҳои сиѐсати хориҷии Миср баъд аз 

инқилоби 25 январи соли 2011 мавриди омӯзиш қарор гирифта, дар раванди 

муносибатҳои дуҷонибаи Тоҷикистону Миср нақши Бунѐди мисрии 

                                                           
1
Давлятов, З.Қ. Тоҷикистон ва шоҳигариҳои арабӣ: ҳамкорӣ ва дурнамо (таҷрибаи таҳлили ва иҷтимоию 

сиѐсӣ). [Матн] / З.Қ. Давлятов // Монография. - Душанбе. “Дониш”, 2018, 192 с. 
2
 Макеев, Д.А. Советско-арабские научно-культурные связи в довоенные годы. [Текст] / Д.А. Макеев 

Владимирский пединститут. 1987. –158 с.; Макеев, Д.А. Россия – Африка из истории дипломатических 

торгово-экономических отношений (первая половина ХХ века). [Текст]: монография / Д.А. Макеев. 

Владимир, 2011. –270 с.; Макеев, Д.А. СССР и страны Ближнего и Средного Востока. [Текст]: Учебное 

пособие / Д.А. Макеев. 1990. – 92 с.; Макеев, Д.А. Внешнеторговые связи СССР со странами Арабского 

Востока в 1922 – 1939 гг. [Текст] / Д.А. Макеев.  М.:, 1983. – 112 с. 
3
 Назаров, Н. Ҷанбаҳои сиѐсати хориҷии Миср баъди инқилоби 25 январ. [Матн] / Н. Назаров. // Сиѐсати 

хориҷӣ: – 2011, №1. – С. 89-92. 
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ҳамкории техникӣ бо кишварҳои Иттиҳоди давлатиҳои мустақил (минбаъд: 

ИДМ) баланд арзѐбӣ мешавад. 

Таҳқиқоти Ф. Умаров
1
 баррасии масъалаҳои муҳимми муносибатҳои 

дуҷониба ва бисѐрҷонибаи Ҷумҳурии Тоҷикистонро бо ҷаҳони ислом хусусан 

бо кишварҳои араб дар бар гирифта, ҳолат ва дурнамои ҳамкориҳо дар шакли 

умумӣ мавриди таҳлилу таҳқиқ қарор гаштааст. 

Мақолаҳои Э. Раҳмон,
2
 ки дар Мисру Амороти Муттаҳидаи Араб 

(минбаъд: АМА) ва Арабистони Саудӣ ба нашр расидаанд, дар мавзуи 

ҳувият, осор ва нақши Имоми Аъзам дар фиқҳи исломӣ мебошад. 

Ё. Ас-Сайид Ҳонӣ
3
 дар мақолаи хеш муҳимтарин ҳодисаҳоеро, ки то 

соли 2008 дар кишварҳои Шарқи мусалмоннишин ва ҷумҳуриҳои Осиѐи 

Марказӣ дар сатҳи дохилӣ ва хориҷӣ ба вуқӯъ пайвастааст, таҳлил намудааст. 

А. Зарофӣ
4
 таърихи 25-солаи давлатдории Ҷумҳуриҳои Осиѐи 

Марказиро вобаста ба масоили дохиливу хориҷӣ дар пажӯҳиши худ мавриди 

баррасӣ қарор додааст. 

Месазад таъкид кард, ки осори илмии мавриди истифода қарор 

гирифташуда, масъалаи ҳамкориҳои илмӣ ва фарҳангии Тоҷикистон бо 

кишварҳои арабро ба таври пароканда инъикос намуда, зарурати таҳқиқи 

мавзӯъро дар шакли маҷмӯӣ боз ҳам бештар менамоянд. 

Адабиѐт ва мақолаҳои илмӣ барои тасвири марҳилаҳои таърихӣ ва 

заминаҳои роҳандозӣ, инкишоф ва рушди ҳамкориҳои Тоҷикистон бо 

кишварҳои араб ҳамчун асоси назариявӣ хидмат карданд. 

                                                           
1
 Умаров, Ф. Тоҷикистон ва ҷаҳони ислом: хусусияти ҳамкориҳо [Матн] / Ф. Умаров. // Тоҷикистон ва 

ҷаҳони муосир. №2 (15) 2007. - С. 31-37; Ҳамон муаллиф. Таджикистан: сотрудничество с ведущими 

международными исламскими организациями. Россия и мусульманский мир. [Матн] / Ф. Умаров. // 

Научно-нформационный бюлеттень, №10 (196), 2008. Ҳамон муаллиф. Таджикистан и международные 

исламские организации: проблемы и перспективы сотрудничества. [Матн] / Ф. Умаров. // Сиѐсати хориҷӣ: – 

2012, №2. – С. 29-37. 
2
Раҳмон, Э. Имоми Аъзам ва ҳувияти тоҷикон.  [Матн] / Э. Раҳмон. // Маҷаллаи апрелии “Ал-Азҳар” №4, 

2009 с. Ҳамон муаллиф. Имоми Аъзам Абуҳанифа ва ҳаѐт, осор ва орои ӯ. // [Манбаи электронӣ].  URL: 

https:// www.almajidcenter.org/material_detalis.php? (санаи муроҷиат: 24.03.2021).   
3
Ас-сайид Ҳонӣ, Ё. Шарқи Исломӣ дар марказ ва Шарқи Осиѐ 2008. 16.07.2016. // [Манбаи электронӣ]. URL: 

https:// www.hadaracenter.com/- االسالمي - وسط - وشرق – آسيا – ياسمين/ الشرق (санаи муроҷиат: 27.03.2021).   
4
Зарофӣ, А. Давлатҳои Осиѐи Марказӣ баъд аз чоряк қарн аз истиқлол. // [Манбаи электронӣ]. URL: https:// 

www.albayan.co.uk/Article2.aspx?id=6415. (санаи муроҷиат: 27.03.2021). 

http://www.almajidcenter.org/material_detalis.php
http://www.hadaracenter.com/%20-
http://www.albayan.co.uk/Article2.aspx?id=6415
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Робитаи таҳқиқот бо барнома (лоиҳа)-ҳо ва мавзӯъҳои илмӣ. 

Диссертатсия дар заминаи амалӣ намудани нақшаи дурнамои корҳои 

илмӣ-таҳқиқотии панҷсолаи кафедраи мутолиоти Шарқи Донишгоҳи 

миллии Тоҷикистон (минбаъд: ДМТ) барои солҳои 2020-2025 бо номи 

«Ҳамкориҳои илмӣ фарҳангии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо кишварҳои араб дар 

замони истиқлолият» анҷом дода шудааст. 

ТАВСИФИ УМУМИИ ТАҲҚИҚОТ 

Мақсади таҳқиқоти диссертатсионӣ аз таҳлили марҳилаҳои таърихӣ, 

ташаккул ва инкишофи ҳамкориҳои илмӣ-фарҳангии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

бо кишварҳои араб дар даврони истиқлолият иборат аст. 

Барои ноил шудан ба ин мақсад ҳалли вазифаҳои зерин зарур 

мебошад: 

  омӯзиши таърихи ҳамкориҳои халқҳои тоҷику араб; 

  омӯзиши ташаккули ҳамкориҳои илмӣ-фарҳангии тоҷику араб дар 

даврони шӯравӣ (солҳои 1924-1991); 

  баррасии ташаккули ҳамкориҳои дуҷониба ва бисѐрҷонибаи илмӣ-

фарҳангии Тоҷикистон бо кишварҳои араб дар солҳои 1991-2006; 

  таҳлили таҳаввулот дар ҳамкориҳои илмӣ-фарҳангии дуҷониба ва 

бисѐрҷонибаи Тоҷикистон бо кишварҳои араб дар солҳои 2007-2016; 

  баррасии мушкилоти рушди ҳамкориҳои илмӣ-фарҳангии дуҷониба ва 

бисѐрҷонибаи Ҷумҳурии Тоҷикистон бо кишварҳои араб. 

  арзѐбии дурнамои рушди ҳамкориҳои илмӣ-фарҳангии дуҷониба ва 

бисѐрҷонибаи Ҷумҳурии Тоҷикистон бо кишварҳои араб; 

Объекти таҳқиқоти диссертатсионӣ омӯзиши ҳамкориҳои илмӣ-

фарҳангии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо кишварҳои араб дар даврони 

истиқлолият мебошад. 

Мавзӯи (предмет) таҳқиқоти диссертатсионӣ таҳлили давраҳои асосии  

ташаккул  ва инкишофи ҳамкориҳои илмӣ-фарҳангӣ миѐни Тоҷикистон ва 

кишварҳои араб дар даврони истиқлолият ба шумор меравад. 
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Марҳилаҳои таҳқиқот. Давраҳои таҳқиқоти диссертатсионӣ солҳои 

2016-2022-ро дар бар мегирад. Кори илмӣ-таҳқиқотӣ дар кафедраи 

мутолиоти Шарқи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон иҷро шудааст. 

Доираи таърихии таҳқиқот аз замони ба даст овардани истиқлолияти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон то соли 2016-ро дар бар гирифта, марҳилаҳои 

барқароршавии муносибатҳои дипломатӣ, ташаккули ҳамкориҳои илмӣ-

фарҳангӣ, татбиқи созишномаҳо ва санадҳои имзо гардидаи миѐни ҷонибҳо ва 

муайян кардани дурнамои ҳамкориҳои дуҷониба ва самтҳои афзалиятноки 

муносибатҳои бисѐрҷониба дар соҳаҳои илм ва фарҳангро дар бар мегирад. 

Ҳамчунин, барои омӯзиши таърихи ҳамкориҳои кишварҳо, 

пешдаромади таърихии халқҳо аз даврони зуҳури дини ислом то замони 

мавҷудияти ИШ ба таври мухтасар мавриди баррасӣ қарор гирифтааст. 

Асосҳои назариявии таҳқиқотро қонунҳои амалкунанда, 

шартномаҳои байнидавлатӣ, изҳороти муштараки сарварони давлатҳо, 

баромадҳои шахсони расмии кишварҳо ва осори олимони ватанию хориҷӣ, 

ки ба таърихи ташаккули алоқаҳои илмӣ-фарҳангии халқи тоҷик, 

муносибатҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон бо кишварҳои ҷомеаи ҷаҳонӣ, аз ҷумла 

бо кишварҳои араб бахшида шудаанд, ташкил медиҳад. 

Асосҳои методологии таҳқиқот равиши тартибӣ ва таърихӣ ба ҳисоб 

рафта, дар раванди таҳияи рисола усул ва роҳҳои гуногун, аз қабили 

таҳлилӣ, тавсифӣ, муқоисавӣ, маълумотдиҳӣ ва усули муқоисавӣ-таърихӣ 

истифода шудаанд. 

Истифодаи усули таърихӣ имкон дод, ки таърихи барқарор гардидани 

муносибатҳои халқи тоҷик бо мардуми араб таҳлил карда шавад. 

Бо истифода аз усули муқоиса давраҳои гуногун, сатҳ ва сифати 

ҳамкориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон бо кишварҳои араб мавриди омӯзиш 

қарор гирифта, равандҳои калидии онҳо баҳогузорӣ шудааст. 
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Усули таърихӣ-муқоисавии таҳқиқот ба мақсади баҳодиҳии тағйироти 

муосир ва муайян кардани рушду инкишофи ҳамкориҳои илмӣ-фарҳангии 

Тоҷикистон бо кишварҳои араб дар даврони истиқлолият истифода шудааст. 

Пойгоҳи иттилоотӣ ва таҳлилии таҳқиқотро Консепсияи сиѐсати 

хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон, эъломияҳои байналмилалӣ, созишномаҳои 

байнидавлатӣ, маводи бойгониҳои ҷории Вазоратҳои корҳои хориҷӣ 

(минбаъд: ВКХ), Вазоратҳои фарҳанг (минбаъд: ВФ), Вазоратҳои маориф ва 

илм (минбаъд: ВМИ)-и кишвар ва дигар санадҳои меъѐрӣ-ҳуқуқӣ ва 

байналмилалӣ ташкил медиҳанд. 

Пойгоҳи сарчашмавии диссертатсия. Барои таҳқиқу баррасии 

ҳамаҷонибаи мавзуъ ва кушодани ҷанбаҳои гуногуни он муаллиф аз 

сарчашма ва манбаъҳои мавҷуда ба таври васеъ истифода кардааст, ки 

онҳоро метавон ба гуруҳҳои зерин тақсим намуд: 

Гурӯҳи якум, сарчашмаҳои муҳимро дар бар мегирад, ки аз китобҳо, 

баромаду суханрониҳои расмӣ дар дохил ва хориҷи кишвар, дар саммитҳои 

СҲИ, анҷуманҳои минтақавӣ ва байналмиллалӣ, Паѐмҳои солонаи 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва изҳороти муштараки сарони кишварҳо 

иборат мебошад. Бояд гуфт, ки манбаи мазкур ҳолат, дурнамо ва самтҳои 

афзалиятноки ҳамкориҳои илмӣ-фарҳангии Ҷумҳурии Тоҷикистонро бо 

кишварҳои араб муайян месозад. 

Э. Раҳмон соли 2005 дар паѐми солонаи худ ба Маҷлиси Олӣ чунин 

иброз дошт: “Равобити мо бо кишварҳои ҷаҳони араб хуб мебошанд, аммо 

имконият ва захираҳои истифоданашудаи ҳамкории васеъ ва мутақобилан 

судманд зиѐданд, ки барои ҷалби онҳо бояд сохторҳои марбута талоши 

бештар ва пайгир намоянд. Мо бояд дар оянда равобити ҳамаҷонибаи худро 

бо тамоми кишварҳои мусулмонӣ густариш бахшем. Зикр кардан бамаврид 

аст, ки мо таърихан ҷузъи ҷаҳони ислом ва тамаддуни бузурги исломӣ 

мебошем. Аз ин рӯ, равобити васеъ ва судманд бо кишварҳои мазкур таҳкими 
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дӯстӣ ва ҳамкорӣ миѐни халқҳои ин кишварҳо дар ҳама ҷабҳаҳо аз ҷумлаи 

афзалиятҳои муҳимтарини сиѐсати хориҷии мост”
1
. 

Гурӯҳи дуюм, маводҳои бойгони вазоратҳои давлатӣ ташкил 

медиҳанд. Ҳангоми таҳқиқоти диссертатсионӣ аз маводи бойгониҳои ҷории 

ВКХ
2
, ВФ

3
, ВМИ

4
, Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон

5
, 

Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон
6 (минбаъд: АМИТ), Саридораи 

бойгонии Ҷумҳурии Тоҷикистон,
7
 Ҷамъияти дӯстӣ ва равобити фарҳангии 

Тоҷикистон бо кишварҳои хориҷӣ (минбаъд: ҶДРФТ)
8 ва солномаҳои онҳо 

истифода шудааст. 

Маводи бойгонии истифодашуда ҳамчун заминаи ҳуҷҷатӣ ва 

шартномавӣ барои омӯзиш ва таҳлили ҳамкориҳои мутақобили Тоҷикистон 

бо кишварҳои араб дар соҳаи илмӣ-фарҳангӣ мусоидат намудаанд. 

                                                           
1
 Раҳмонов, Э. Истиқлолияти Тоҷикистон ва эҳѐи миллат. Ҷилди шашум. (Паѐм-2005) [Матн] / Э. Раҳмонов. 

– Душанбе: «Ирфон», 2006, С.115. Ҳамон муаллиф. Независимость Таджикистана и возрождение нации. 

Том третий. (Послание-2000) [Текст] / Э. Рахмонов.– Душанбе: «Ирфон», 2006,  317 с.; Ҳамон муаллиф. 

Независимость Таджикистана и возрождение нации. Том второй. [Текст] / Э. Рахмонов. – Душанбе: 

«Ирфон», 2006, 424 с.; Ҳамон муаллиф. Независимость Таджикистана и возрождение нации. Том первый. 

[Текст] / Э. Рахмонов. – Душанбе: «Ирфон», 480 с.; Ҳамон муаллиф. Истиқлолияти Тоҷикистон ва эҳѐи 

миллат. Ҷилди ҳафтум. [Матн] / Э. Раҳмонов. – Душанбе: «Ирфон», 2006, 480 с.; Ҳамон муаллиф. 

Независимость Таджикистана и возрождение нации. Том четвертый. [Текст] / Э. Рахмонов.– Душанбе: 

«Ирфон», 2006, 416 с.; Ҳамон муаллиф. Независимость Таджикистана и возрождение нации. Том пятый. 

Текст] / Э. Рахмонов.– Душанбе: «Ирфон», 2006, 570 с.; Шарипов А. Президенти мо. [Матн] / А. Шарипов. – 

Душанбе:  2006. 188 с.; Шарипов, А. Эмомалӣ Раҳмонов: Соле, ки ба қарнҳо баробар аст. (Сиѐсати дохилӣ 

ва хориҷии Президенти Тоҷикистон дар соли 2004). [Матн] / А. Шарипов, С. Шамсиддинов. -Душанбе: 

«Деваштич», 2005.-220 с.; Шарипов, А. Эмомали Рахмонов: Год культуры мира. (Внутренняя и внешняя 

политика Президента Таджикистана в 2005 году). [Матн] / А. Шарипов, З. Сироджов. - Душанбе, 

"Деваштич", 2006. - 404 с.; Зарифӣ, Ҳ. Эмомалӣ Раҳмон – бунѐнгузори сиѐсати хориҷии Тоҷикистон. [Матн] 

/ Ҳ. Зарифӣ. – Душанбе. «Ирфон», 2012, С. 161-171. Саҳифаи нави дипломатияи тоҷик. [Матн] / Зери назари 

Ҳ. Зарифӣ. – Душанбе. «Ирфон», 2013, 160 с.; Пaѐми Пpезиденти Ҷумҳуpии Тoҷикиcтoн Эмoмaлӣ Paҳмoн бa 

Мaҷлиcи Oлии Ҷумҳуpии Тoҷикиcтoн. - Душaнбе, 15.04.2009 [Манбаи электронӣ]. URL: 

http://president.tj/node/194 (санаи муроҷиат: 30.03.2021); Пaѐми Пpезиденти Ҷумҳуpии Тoҷикиcтoн Эмoмaлӣ 

Paҳмoн бa Мaҷлиcи Oлии Ҷумҳуpии Тoҷикиcтoн. - Душaнбе, 24.04.2010 [Манбаи электронӣ]. URL: 

http://president.tj/node/192 (санаи муроҷиат: 30.03.2021); Пaѐми Пpезиденти Ҷумҳуpии Тoҷикиcтoн Эмoмaлӣ 

Paҳмoн бa Мaҷлиcи Oлии Ҷумҳуpии Тoҷикиcтoн. - Душaнбе, 20.04.2012 [Манбаи электронӣ]. URL: 

http://president.tj/node/1084 (санаи муроҷиат: 30.03.2021); Пaѐми Пpезиденти Ҷумҳуpии Тoҷикиcтoн Эмoмaлӣ 

Paҳмoн бa Мaҷлиcи Oлии Ҷумҳуpии Тoҷикиcтoн. - Душaнбе, 23.04.2014 [Манбаи электронӣ]. URL: 

http://president.tj/node/6598 (санаи муроҷиат: 30.03.2021);  
2
 Бойгонии ҷории Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Раѐсати кишварҳои Осиѐ ва Африка. 

3
 Бойгонии ҷории Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон. Шуъбаи муносибатҳои байналхалқӣ. 

4
 Бойгонии ҷории Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон. Шуъбаи муносибатҳои байналхалқӣ. 

5
 Бойгонии ҷории Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. Шуъбаи рушди иҷтимоӣ ва робита 

бо ҷомеа. 
6
 Бойгонии ҷории Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон. Шуъбаи муносибатҳои байналхалқӣ. 

7
 Бойгонии Саридораи бойгонии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Фонди №60 ва №1461. 

8
 Бойгонии ҷории ҶДРФТ. Ҷамъияти дӯстии “Тоҷикистон – Мамлакатҳои Араб”. Маълумотнома. 



20 
 

 

Ба гурӯҳи сеюм ҳуҷҷатҳои расмӣ, санадҳои меъѐрӣ-ҳуқуқии 

муайянкунандаи сиѐсати хориҷӣ, созишномаҳо, маҷмӯаи протоколҳои 

комиссияҳои байниҳукуматӣ, эъломияҳо ва асноди дигари ба мавзӯъ 

алоқаманд дохил мешаванд. Ҳуҷҷатҳои расмӣ барои тавсеаи муносибатҳои 

дӯстию ҳамкории байни ҷонибҳо заминаҳои меъѐрию ҳуқуқӣ фароҳам 

оварда,  дар онҳо усулҳои роҳандозӣ ва дурнамои муносибатҳо дар соҳаҳои 

гуногун таҷассум гардидаанд
1
. 

Ба гурӯҳи чорум маводи нашрияҳои даврӣ, сомонаҳои расмии 

сарварони давлатҳо, муассисаҳои расмӣ ва созмонҳои байналмиллалӣ, 

сомонаҳои иттилоотии ба мавзӯи диссертатсия алоқаманд, дохил мешаванд.
2
 

Маводи нашрияҳои даврӣ ва сомонаҳои иттилоотӣ барои огоҳӣ аз 

маълумоти рӯзмарраи хабарӣ ва баъзе мақолаҳои таҳлилӣ ва хотиравӣ оид ба 

паҳлуҳои гуногуни ҳамкорӣ, таърих ва давраҳои мухталифи он хидмат 

карданд. Баррасии онҳо имкон медиҳад, ки дар баробари иттилооти рӯзмарра 

ва хронологӣ аз самтҳои ҳамкориҳои кишварҳо, сатҳ ва дурнамои онҳо ба 

таври наздиктар шинос шавем. 

                                                           
1
 Консепсияи сиѐсати хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Бо Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 27 

январи соли 2015, №332 тасдиқ шудааст. [Матн]. OIC/CFM-36/2009/CS/RES/FINAL. Қарорҳои махсуси 

СҲИ оид ба фаъолиятҳои фарҳангӣ ва иҷтимоӣ аз сессияи 36-уми шӯрои вазирони корҳои хориҷӣ. Димишқ. 

23-25 апрели соли 2009 [Матн]. OIC/COMIAC-11/2018/CS/RES/FINAL. Лоиҳаи қарорҳои СҲИ оид ба 

фаъолиятҳои фарҳангӣ аз сессияи 11-уми шӯрои вазирони корҳои хориҷӣ. Дакар. 14-15 майи соли 2018 

[Матн]. Дипломатия Таджикистана. Ежегодник - 2007 год. Внешняя политика Республики Таджикистан: 

хроника и документы. Под общей редакцией [Текст] / Под общей редакцией Х. Зарифи./Составители Д. 

Назриев и др. – Душанбе: Ирфон, 2010.-324с.; Дипломатия Таджикистана. Ежегодник - 2008 год. Внешняя 

политика Республики Таджикистан: хроника и документы [Текст] / Под общей редакцией Х. 

Зарифи./Составители Д. Назриев и др. – Душанбе: Ирфон, 2010.-270 с.; Дипломатия Таджикистана. 

Ежегодник-2009 год. Внешняя политика Республики Таджикистан: хроника и документы [Текст] / Под 

общей редакцией Х. Зарифи/Составители: Д. Назриев и др. – Душанбе: Ирфон, 2011. -370 с.; Дипломатия 

Таджикистана. Ежегодник - 2010 год. Внешняя политика Республики Таджикистан: хроника и документы 

[Текст] / Под общей редакцией Х. Зарифи / Составители: Д. Назриев и др. – Душанбе: Ирфон, 2011. - 370 с.; 
2
Тоҷикистон ва ҷаҳони муосир [Матн] 2015. №7 (50), Сиѐсати хориҷӣ [Матн] 2011. №1., 2012. №1., 2012. 

№2. Дӯстӣ [Матн] 2013, №1, С. 22, 23. Ҷумҳурият, Минбари халқ, Садои мардум, Паѐми Душанбе, АМИТ 

Ховар, Фараж, Чархи гардун, Баҳори аҷам, Тоҷикистони советӣ, Машъал ва ғайра. Сомонаҳои расмии 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, [Манбаи электронӣ] URL:https://prezident.tj; Вазорати корҳои хориҷии 

Ҷумҳурии Тоҷкистон [Манбаи электронӣ]. URL:https://mfa.tj; Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷкистон 

[Манбаи электронӣ]. URL:https://vfarhang.tj; Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷкистон [Манбаи 

электронӣ]. URL:https://maorif.tj; Маркази тадқиқоти стратегии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
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Ба гурӯҳи панҷум мусоҳибаҳои муаллиф дохил мегардад, ки дар он 

андешаҳои гуногунҷанбаи коршиносони соҳа, мутахассисони риштаи 

муносибатҳои байналмилалӣ ва дипломатия, сафирони собиқ ва имрӯзаи 

Ҷумҳарии Тоҷикистон дар бораи сатҳу сифат ва дурнамои робитаҳои 

Тоҷикистону кишварҳои араб мавриди таҳлил ва муқоиса қарор гирифтаанд.  

Навгонии илмии таҳқиқот дар омӯзиш ва таҳлили илмии ҳамкориҳои 

Тоҷикистон бо кишварҳои араб дар соҳаҳои илм ва фарҳанг инъикос 

мешавад. Ба маънои васеъ, навгонии мазкур дар аввалин таҳқиқоти маҷмӯии 

ҳамкориҳои илмӣ-фарҳангии Тоҷикистон бо кишварҳои араб дар замони 

муосир ифода гаштааст. Зеро маҳз истиқлолият заминаи роҳандозии 

ҳамкориҳои мутақобилаи Тоҷикистонро бо давлатҳои дигари ҷомеаи 

ҷаҳонӣ дар заминаи усули баробарӣ ва эҳтироми соҳибистиқлолии 

якдигар фароҳам овардааст. 

Инчунин, навгониҳои диссертатсия дар ҷанбаҳои зерин ифода меѐбанд: 

  таърихи ҳамкориҳои мардуми тоҷику араб мавриди омӯзиш қарор дода 

шуд; 

  ташаккули ҳамкориҳои илмӣ-фарҳангии тоҷику араб дар даврони 

шӯравӣ (солҳои 1924-1991) баррасӣ карда шуд; 

  ташаккули ҳамкориҳои дуҷониба ва бисѐрҷонибаи илмӣ-фарҳангии 

Тоҷикистон бо кишварҳои араб дар солҳои 1991-2006 таҳлил карда шуд; 

  таҳаввулот дар ҳамкориҳои илмӣ-фарҳангии дуҷониба ва 

бисѐрҷонибаи Тоҷикистон бо кишварҳои араб дар солҳои 2007-2016 мавриди 

таҳқиқ қарор гирифт; 

  мушкилоти рушди ҳамкориҳои илмӣ-фарҳангии дуҷониба ва 

бисѐрҷонибаи Ҷумҳурии Тоҷикистон бо кишварҳои араб мавриди омӯзиш 

қарор гирифт; 

  дурнамои рушди ҳамкориҳои илмӣ-фарҳангии дуҷониба ва 

бисѐрҷонибаи Ҷумҳурии Тоҷикистон бо кишварҳои араб мавриди арзѐбӣ 

қарор гирифт; 
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Нуқтаҳои ба ҳимоя пешниҳодшаванда: 

1. ҳамкориҳои илмӣ-фарҳангии мардуми тоҷику араб таърихи қадима 

доранд. Зуҳур ва тавсеа ѐфтани дини ислом дар қитъаи Осиѐ муносибатҳои 

илмӣ-фарҳангиро миѐни тоҷикону арабҳо мустаҳкам гардонда, дар тақвияти 

онҳо мусоидат намудааст. Раванди мазкур умумияти зиѐди фарҳангӣ ва 

маънавиро миѐни халқҳо ба вуҷуд овард. Мусаллам аст, ки дар натиҷаи 

мубодилаи илмӣ-фарҳангӣ мардуми форсу тоҷик дар рушди тамаддуни 

исломӣ фаъолона нақшофаринӣ карда, осори гаронбаҳоеро дар риштаҳои 

гуногуни илм барои мо ба мерос гузоштаанд.  

2. Тоҷикистон шӯравӣ ҳамчун ҷузъи таркибии ИШ муносибатҳои худро 

бо як қатор давлатҳои араб, аз ҷумла Яман, Ироқ, Миср, Тунис, Либия, 

Судон ва Арабистони Саудӣ дар замони шӯравӣ амалан дар самти илму 

фарҳанг ба роҳ монда, дар тӯли мавҷудияти ИШ миѐни ҷонибҳо табодули 

илмӣ, адабӣ, фарҳангӣ ва кадрии зиѐд сурат гирифтааст. Дар ин давра, рӯзҳои 

фарҳангии кишварҳои араб дар Тоҷикистон ва рӯзҳои фарҳангии ИШ бо 

иштироки фарҳангиѐни тоҷик дар давлатҳои араб баргузор мешуд. Қайд 

намудан зарур аст, ки миѐни халқҳои шӯравӣ бештар тоҷикон ба ҳайси 

омӯзгор ва донишҷӯй дар кишварҳои араб курсҳои забонӣ омӯхта, барои 

фаъолияти тарҷумонӣ ҷалб мегардиданд. 

3. бо мустақил гаштани Тоҷикистон  кишварҳои араб истиқлолияти 

Тоҷикистонро ба расмият шинохта, бо он муносибатҳои дипломатиро 

барқарор намуданд. Барқарор кардани муносибатҳо бо кишварҳои араб ва 

СҲИ барои Тоҷикистони тозаистиқлол амри зарурӣ ба ҳисоб мерафт. Аз ин 

рӯ, Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон бо кишварҳои араби Халиҷи Форс ва 

Шимоли Африқо ҳамкориҳои мутақобилан судманди илмӣ-фарҳангиро ба 

роҳ монд. Дар ин марҳила (солҳои 1991-2006) сафарҳои расмию кории Э. 

Раҳмон ва Вазирони корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Қувайт, 

Арабистони Саудӣ, Қатар, АМА, Яман, Миср ва Сурия дар ташаккули 
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ҳамкориҳои илмӣ-фарҳангии ҷонибҳо такони ҷиддӣ бахшидаанд.
1
 

4. ҷаҳони араб вобаста ба мавқеи ҷуғрофӣ, захираҳои бузурги нафту гази 

табиӣ
2
, таъриху фарҳанг ва тамаддуни бою пурғановат дар миқѐси ҷаҳонӣ 

аҳамияти бузурги стратегӣ дорад. Гузашта аз ин халқҳои тоҷику араб бо ҳам 

мушатаракоти зиѐди фарҳангӣ доранд. Аз ин рӯ, кишварҳои араб дар сиѐсати 

хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз самтҳои афзалиятноки ҳамкорӣ ба 

ҳисоб мераванд. Бояд қайд кард, ки бо роҳандозӣ кардани муносибатҳои 

дӯстонаи мутақобилан судманд бо давлатҳои араб, имконияти ҷалби 

сармоягузорони арабӣ зиѐд ба миѐн хоҳад омад. 

5.  дар марҳилаи дувуми муносибатҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон бо 

кишварҳои араб (солҳои 2007-2016) дар сатҳи дуҷониба ва бисѐрҷониба 

вобаста ба соҳаҳои мавриди таваҷҷуҳи ҷонибҳо, аз ҷумла илм ва фарҳанг бо 

суръати чашмгир рушд ѐфт. Омили асосии он ҳам сафарҳои расмӣ ва кории 

роҳбарони кишварҳо ва боздидҳои байнидавлатӣ мебошанд, аз ҷумла 

сафарҳои Э. Раҳмон ба Арабистони Саудӣ, Қатар, АМА, Миср, Алҷазоир ва 

боздиди расмии Амири Давлати Қатар ва Президенти Ҷумҳурии Арабии 

Яман заминаи шартномавӣ ва ҳуқуқии муносибатҳоро миѐни ҷонибҳо дар 

асоси усули баробарӣ ва эътирофи манфиатҳои якдигар ба вуҷуд оварданд.  

6. шуруъ аз соли 2007 ки ба қавли собиқ вазири корҳои хориҷии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон Ҳ. Зарифӣ давраи дуюми ҳамкориҳои Тоҷикистон бо 

кишварҳои араб маҳсуб меѐбад, муносибатҳо ба таври ҷиддӣ ранги дигар 

гирифтанд. Дар ин давра рӯзҳои фарҳангии Арабистони Саудӣ ва Қатар бо 

иштироки намояндагони ҶДРФТ, ДМТ ва Донишкадаи забонҳои Тоҷикистон 

дар Душанбе баргузор гардид
3
. Инчунин, сармоягузории Арабистони Саудӣ 

дар соҳаҳои гуногун, аз ҷумла маориф ва сармоягузории Қатар дар бунѐди 

масҷиди бузургтарин дар Осиѐи Марказӣ ба ҳамин давра рост меояд. 

                                                           
1
Эмомалӣ Раҳмон ва ҷомеаи ҷаҳон. (Бо забонҳои тоҷикӣ, англиси ва русӣ) [Матн] / Зери таҳрири Э. 

Раҳматуллоев. – Душанбе: «Ирфон», 2011, С. 266 – 295. 
2
Арабские государства. Доклад ЮНЕСКО по науке. [Текст] /составители: Муниф Р. и др. 2015 г. С. 431- 469. 

3
Зарифӣ, Ҳ. Эмомалӣ Раҳмон – бунѐнгузори сиѐсати хориҷии Тоҷикистон. [Матн] / Ҳ. Зарифӣ. – Душанбе. 

«Ирфон», 2012, с.170. 
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Ногуфта намонад, ки Миср, Судон, АМА ва Қувайт дар самти тадриси 

забони арабӣ омӯзгорону донишҷӯѐни тоҷикро дар давраҳои муайян дар 

курсҳои такмили ихтисос ба омӯзиш фаро гирифтаанд ва ѐ мутахассисони 

худро ба донишгоҳҳои Тоҷикистон равон намудаанд. 

Аҳамияти назариявии таҳқиқот дap oн инъикос мегардад, ки мавод 

ва натиҷаҳои диссертатсияро метавон барои дипломатҳо, таърихнигорон, 

ҷомеашиносон ва онҳое, ки машғули омӯзиши муносибатҳои гуногунсоҳаи 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ва кишварҳои араб мебошанд, тавсия кард. 

Хулосаҳои таҳқиқот метавонанд ҳангоми навиштани рисолаҳо вобаста 

ба равобити илмӣ-фарҳангии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва кишварҳои араб, 

маводи таълимӣ, методӣ, лексияву мақолаҳо роҷеъ ба таърихи ватанӣ ва 

муносибатҳои байналхалқӣ истифода шаванд. 

Аҳамияти амалии таҳқиқот дар он ифода меѐбад, ки хулосаву 

тавсияҳои муаллиф метавонанд дар фаъолияти ниҳодҳои марбутаи 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз ҷумла ВКХ, ВМИ, ВФ ва сохторҳои марбутаи 

кишварҳои араб ба хотири беҳтар намудани ҳамкориҳои илмӣ- фарҳангӣ ва 

амалӣ кардани фаъолияти пурсамари сиѐсати хориҷии кишвар мавриди 

истифода қарор гиранд. 

Натиҷаҳои таҳқиқот метавонанд ҳангоми тартиб додани нақшаҳои 

рушди дурнамои ҳамкориҳои Тоҷикистон бо кишварҳои кишварҳои араб дар 

самти таҳкими ҳамкориҳои илмӣ-фарҳангӣ истифода гарданд. 

Дараҷаи эътимоднокии натиҷаҳои таҳқиқот бо маълумоти дақиқ аз 

сарчашмаҳои расмӣ, ҳаҷми маводи таҳқиқотӣ ва таълифоти муаллиф асоснок 

мегардад. Дар натиҷаи таҳлили илмӣ хулосаҳову тавсияҳои зарурӣ ва 

самтҳои афзалиятноки ҳамкории Ҷумҳурии Тоҷикистон бо кишварҳои араб 

пешниҳод шудаанд. 

Соҳаи таҳқиқот. Мавзӯъ ва муҳтавои диссертатсия ба шиносномаи 

ихтисоси Шӯрои диссертатсионии 6DКОА-024 - 6D020201- Таърихи 
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муносибатҳои байналмилалӣ ва сиѐсати берунӣ ва 07.00.15 – Таърихи 

муносибатҳои байналмилалӣ ва сиѐсати берунӣ мутобиқат менамояд. 

Саҳми шахсии довталаби дараҷаи илмӣ дар таҳқиқот. Ҳамаи 

марҳилаҳои таҳқиқоти диссертатсионӣ, аз интихоби мавзӯъ, муайян 

намудани мубрамияти он, муайянсозии мақсад ва иҷрои вазифаҳо бо 

иштироки бевоситаи унвонҷӯ анҷом ѐфтааст. Муҳаққиқ дар ҷараѐни кор ба 

рушди ҳамкориҳои илмӣ-фарҳангии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо кишварҳои 

араб хулосаҳо ва тавсияҳои амалиро пешниҳод намуда, вобаста ба муҳтавои 

мавзӯъ мақолаҳои илмӣ таълиф намудааст. 

Тасвиб ва амалисозии натиҷаҳои диссертатсия. Таҳқиқоти 

диссертатсионӣ дар ҷаласаи васеи кафедраҳои минтақашиносии хориҷӣ, 

муносибатҳои байналхалқӣ, дипломатия ва сиѐсати берунаи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, мутолиоти Шарқ ва Шӯрои олимони факултети муносибатҳои 

байналхалқии ДМТ муҳокима гардида, ба ҳимоя тавсия шудааст. Аз рӯйи 

натиҷаҳои таҳқиқот маърӯзаҳои илмӣ дар конфронсҳои илмӣ-назариявии 

ҷумҳуриявӣ ва донишгоҳӣ пешниҳод шуда, онҳо дар маҷаллаҳои илмӣ ва 

матбуоти даврии ҷумҳуриявӣ ба нашр расидаанд. 

Итишорот аз рӯйи мавзӯи диссертатсия. Натиҷаҳои асосии таҳқиқот 

ва муқаррароти диссертатсия дар 5 мақолаҳои илмии маҷаллаҳои 

тақризшавандаи Комиссияи Олии Аттестатсионии назди Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон интишор гардидаанд.  

Сохтор ва ҳаҷми диссертатсия. Диссертатсия аз муқаддима, се боб, 

шаш зербоб, хулоса ва рӯйхати адабиѐти истифодашуда иборат буда, дар 

ҳаҷми 183 саҳифаи матни компютерӣ навишта шудааст.  
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БОБИ I. АЗ ТАЪРИХИ ҲАМКОРИҲОИ ИЛМӢ-ФАРҲАНГИИ 

ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН БО КИШВАРҲОИ АРАБ 

1.1. Пешдаромади таърихии робитаҳои илмӣ-фарҳангии мардуми тоҷику 

араб. 

Мардуми тоҷику араб бо ҳам муштаракоти зиѐди фарҳангӣ доранд, ки он 

ба тозагӣ ба амал наомада, балки пеш аз зуҳури ислом ин муштаракот вуҷуд 

доштанд. 

Президенти кишвар Э. Раҳмон дар китоби “Чеҳраҳои мондагор” вобаста 

ба ин мавзуъ чунин ибрози андеша намудааст: “... бо рисолати Паѐмбар (с) ва 

интишори ислом дар баробари чор тамаддуни бузурги ҷаҳонӣ – тамаддуни 

ориѐӣ, тамаддуни масеҳӣ, тамаддуни яҳудӣ ва тамаддуни буддоӣ дар арсаи 

таърих тамаддуни ислом падид омад, ки дар тайи асрҳои минбаъда ба чаҳор 

самти олам густариш ѐфта, дар андешаву ҷаҳонбинии инсоният таҳрикоти 

бузурге ворид намуд. Дертар дар аҳди давлатдории хулафои рошидин дини 

ислом ба қаламрави Эрону Осиѐи Хурд паҳн шуда, пайравони зиѐде пайдо 

кард ва дар арсаи олам мақоми арзандаи умумибашарӣ ѐфт, ки ниѐгони дорои 

кеши зардуштии мо – тоҷикон низ баъди паси сар кардани тамаддуни ориѐӣ 

шомили тамаддуни ислом гардиданд.”
1
  

Бо зуҳури дини ислом ва интишори он дар сарзамини тоҷикон фарҳангу 

оини ду миллат хеле ба ҳам наздик гашт. Чунончӣ, М. Мутаҳҳарӣ дар китоби 

“Хадамоти мутақобилаи ислом ва Эрон” нигоштааст: “ба тавре, ки таърих 

шаҳодат медиҳад, мо эрониѐн дар тӯли зиндагонии чандинҳазорсолаи худ бо 

ақвому миллали гуногуни олам, ба иқтизои авомили таърихӣ, гоҳе равобити 

дӯстонаву гоҳе равобити хасмона доштаем. Як силсила афкору ақоид дар 

асари ин равобит аз дигарон ба мо расидааст, ҳамчунон ки мо низ ба навбати 

худ дар афкору ақоиди дигарон таъсир кардаем ва дар айни ин, ки ба 

миллияти худ алоқаманд будаем. Ин алоқамандӣ зиѐд таассубомезу 

куркурона набуда ва сабаби курии ботини мо нагаштааст, то моро аз 

                                                           
1
 Раҳмон, Э. Чеҳраҳои мондагор. [Матн] / Э. Раҳмон. – Душанбе: «Эр-граф», 2016. – С. 157.  
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ҳақиқати дур нигоҳ дорад ва қуввати тамйизро аз мо бигираду дар мо ъинод 

ва душманӣ нисбат ба ҳақоиқ ба вуҷуд оварад.
 1
” 

Бояд қайд намуд, ки ин пайвастагӣ дар заминаи меъѐрҳои дурусту 

мантиқона ба вуҷуд омадааст. Муаллифи китоби “Корномаи ислом” чунин 

қайд намудааст: “Фатҳи исломӣ албатта бо ҷанг ҳосил шуд, аммо нашри 

ислом дар байни мардуми кишварҳои фатҳшуда ба зӯри ҷанг набуд, хоссатан 

дар ҷойҳое, ки мардум аз назари ислом аҳли китоб буданд, ѐ дар радифи он 

яҳуд, насоро, маҷус ва собиин. Аммо дар авоили замони Аббосиѐн бақоѐи 

мардуми Ҳаррон – юнониѐни Ироқ низ хештанро собиин хонданд ва ба ин 

гуна дар зиммаи муслимин дар амон монданд. Дар воқеъ ин аҳли китоб ба 

ҳеҷ ваҷҳ ба маҷбур ба қабули ислом намешуданд, чуноне яҳуд бешак дар 

қаламрави ислом роҳаттару мураффаҳтар буданд, то дар қаламрави насоро. 

Ба илова, насорои Шарқ низ – настуриѐн, яъқубиѐн ва ҷуз онҳо – дар 

қаламрави ислом бештар аз Рум осоиш доштанд, чуноне ки маҷус ҳам ҷизяе, 

ки ба Исломиѐн мепардохтанд, ба маротиб сабуктару роҳаттар аз молиѐти 

саронае буд, ки пеш аз он ба ҳукумати хеш – Сосониѐн медоданд.”
2
 

Нафароне ҳастанд, ки омадани исломро ба сарзамини тоҷикон 

харобовару вайронгар ба тасвир медиҳанд, ки ин аз инсоф ба дур аст. Олими 

тоҷик Т. Мардонӣ дар ин бора чунин қайд кардааст: “Дини ислом нақши 

босазои аҷдодони моро мансух нагардондааст. Маҳз дар қарнҳои аввали 

ислом, хусусан, дар замони хилофати Аббосиѐн осори таърихию фарҳангии 

мардуми мо – форснажодон – тавассути забони арабӣ нигоҳ дошта шуд. 

Мероси фикрии юнониѐни қадим маҳз ба туфайли забони арабӣ ҳифз гардид 

ва минбаъд ба забони лотинӣ тарҷума шуда, дастраси аврупоиѐн гардид
3
, ки 

                                                           
1
 Мутаҳҳарӣ, М. Хадамоти мутақобилаи ислом ва Ирон. (Ройзании фарҳангии Ҷумҳурии Исломии Ирон дар 

Тоҷикистон) [Матн] / М. Мутаҳҳарӣ. -Душанбе – 1999. – С. 46. 
2
 Заринкуб, А. Корномаи ислом. [Матн] / А. Заринкуб. - Теҳрон: “Амири кабир”, 1387. С. 2.  

3
 Солтанова, Н. Б. Ренессанс Востока - научная база Запада / Н. Б. Солтанова // American Scientific Journal. – 

2021. – № 52. – С. 4-9. – DOI 10.31618/asj.2707-9864.2021.1.52.119. 



28 
 

 

онҳо дар натиҷа ба осори Уқлидусу Гераклит, Афлотуну Суқрот, Плотину 

Арасту ва ғайра шинос шуданд.
 1
” 

Ин ҷо дар бораи забони арабӣ нуктаеро бояд зикр кард, ки он дар асрҳои 

миѐна забони байналмилалӣ гашта, тамоми донишмандону мутафаккирон аз 

Африқо то Бухоро таълифоти худро бо ин забон навиштаанд. Ниѐгони мо дар 

замони Тоҳириѐн, Саффориѐн ва Сомониѐн китобҳои аразишмандеро бо 

забони арабӣ таълиф кардаанд. Метавон гуфт, ки забони арабӣ дар гузашта 

муттаҳидкунандаи халқҳои гуногуни олами ислом ба ҳисоб мерафт. 

Дар асри ХIV сафарноманависи араб - Ибни Баттута ба шаҳрҳои  

Бухоро, Ҳирот, Хоразм, Ҷом ва ғайра сафар намуда, дар сафарномаи худ оид 

ба фарҳангу маданият, дину оин ва роҳбарони онҳо маълумот додааст. 

Аҳмад ибни Фазлон, ки яке аз таърихнигорони машҳури араб мебошад, 

соли 921 бо амри халифаи Аббосӣ Ал-Муқтадир аз шаҳрҳои тоҷикнишин 

дидан намуда, мушоҳидаҳои худро, ки иборат аз фарҳангу забони аҷам 

мебошад, ҳангоми сафар навиштааст. Китоби ӯ ҳамчун сафарнома зери 

унвони “Рисола” дар риштаи таърихнигорӣ машҳур мебошад. 

Ибни Фазлон дар сафарномаи худ нигоштааст, ки ҳангоми дар Бухоро 

ҳузур доштанаш бо ҳайати дипломатии хилофат, бо роҳнамоии Ҷайҳонӣ ба 

назди Амир Наср ибни Аҳмади Сомонӣ ворид шудааст. Амир онҳоро бо 

лутфу марҳамат пешвоз гирифта, дар ҳаққи Халифа дуои хайр намудааст.
2
 

Ҳамин муносибатҳои ҳасана буд, ки тоҷикон таълимоти исломро 

омӯхта, аксарият ба ихтиѐри худ ба он гаравиданд ва ҳаѐти худро мутобиқи 

фармудаҳои худову паѐмбараш (с) гардониданд ва боқӣ ҳам ба дину оини 

қаблиашон монданд. Дини ислом ба донишҷӯӣ ва донишандӯзӣ ташвиқ 

мекунад, зеро аввалин ояти аз Қуръони Карим нозилшуда низ ба хондан 

роҳнамоӣ мекунад: [Бихон ба номи Парвардгори худ, ки офарид].
3
 

                                                           
1
 Мардонӣ, Т.Н. Саҳифаҳое аз равобити адабии арабу аҷам. [Матн] / Т.Н. Мардонӣ. -Душанбе: “Ирфон”, 

2010. – С. 80. 
2
 Ибни, Фазлон. Рисола (сафарнома). [Матн] / Аҳмад Ибни Фазлон. Димашқ. 1960. С. 86. 

3
 Қуръони Карим (матни асл, тарҷумаи он ба забони тоҷикӣ), [Матн] -Душанбе, 2013. С. 1226. 
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Пайғамбари ислом низ беҳтарин шуғлро барои мусулмонон касби илм ва 

таълими илм дониста, таъкид сохтааст, ки ман барои омӯзгориву муаллимӣ 

фиристода шудаам ва касе илме биѐмӯзад ва ѐ илме биомӯзонад, ӯ мақоми 

касеро дорад, ки дар роҳи Худо талош мекунад.
1 

Дар натиҷаи кушодашавии уфуқҳои донишандӯзӣ мардуми форсу тоҷик 

фаъолона дар ташкили тамаддуни исломӣ иштирок варзидаанд. Э. Раҳмон 

дар ин бора чунин қайд мекунад: “Дар таърихи тӯлонӣ ва пурғановати 

тамаддуни халқи тоҷик, бахусус давраи исломии он, шахсиятҳо ва нобиғаҳои 

зиѐде ба зуҳур омадаанд, ки дар ташаккулу такомули фарҳанг, ҳувийят ва 

асолати миллӣ нақши беназире боқӣ гузоштаанд. Аз баракати заҳмат ва 

корномаи пурвусъату башардӯстонаи онҳо сиришти фитрӣ ва ҳувийяти 

таърихию фарҳангии миллат ҳифз шуд ва барои инкишофи ояндаи он 

заминаи муносиб ба вуҷуд омад. 

Ҳар қавму халқ ба арзишҳои таърихии худ ҳамеша ниѐзмандии зиѐд 

дорад. Ва ин арзишҳо пайваста ва оқилона барои тарбияи ахлоқию маънавии 

наслҳо истифода мегарданд. Бо роиҷ гаштани ислом барои халқи тоҷик 

равзана ба ҷаҳони дигаре кушода шуд. Фарҳанги миллӣ бо фарҳанги исломӣ 

омезиши рангине пайдо кард. Дар навбати худ арзишҳои таърихии халқи 

тоҷик фарҳанги исломиро боз ҳам ғанӣ гардониданд. 

Дар амри хайри эҷоди арзишҳои миллию таърихӣ фарзандони бузурги 

халқи тоҷик – Имом Исмоили Бухорӣ, Яъқуб ва Амри Лайси Саффорӣ, Оли 

Сомон ва ба хусус намояндаи ин хонадони бонангу номус – Исмоили Сомонӣ 

нақши барҷаста ва бегазанд доранд. Дар ин силсилаи зарин фарзанди 

фарзонаи халқи тоҷик Абӯҳанифа Нуъмон ибни Собит низ мақоми хоссаеро 

соҳиб аст.”
2
  

Нависандаи машҳури мисрӣ Аббос Маҳмуд Ал-Аққод вобаста ба нақши 

тоҷикон дар рушди фарҳанги исломӣ чунин ѐдовар шудааст: “Дар аҳди ислом 

                                                           
1
 Суханронӣ дар вохӯрӣ бо олимон-омӯзгорон ва донишҷӯѐни муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ дар ДМТ 

01.09.2010 // [Манбаи электронӣ]. URL: http://president.tj/node/1709 (санаи муроҷиат: 31.10.2021). 
2
 Раҳмон, Э. Чеҳраҳои мондагор. [Матн] / Э. Раҳмон. – Душанбе: «Эр-граф», 2016. – С. 158. 
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мардуми аҷам дар ҳифзи фарҳанг (-и исломӣ) воқеан иштирок намуда, 

пешвоѐни онҳо дар риштаҳои гуногнуни илм саҳми бузурге гузоштаанд. Вале 

ин бедории онҳо танҳо бо зуҳури ислом ба вуҷуд омадааст...” 

Шарқшиноси фаронсавӣ Арнест Ренан дар робита ба ин масъала қайд 

менамояд, ки “Муаррихон дар ибораҳои донишҳои араб, санъати араб, 

тамаддуни араб ва фалсафаи араб иштибоҳ намудаанд, зеро ин дастовардҳо 

аксаран маҳсули кори дигар миллатҳо мебошад. Барои мисол, аксарияти 

поягузорони тамаддуни исломӣ форсҳо буда, дар риштаи фалсафа бошад, 

аксаран насрониҳои настурӣ ва бутпарастони ҳарронӣ иштирок варзидаанд. 

Файласуфоне ба мисли Ал-Киндӣ, Форобӣ, Ибни Сино ва Ибни Рушд, ки дар 

аҳди ислом зуҳур кардаанд, ҷуз Ал-Киндӣ араби асил набудаанд. Ҳамин тавр 

бояд гуфт, ки фарҳангу тамаддун ва илму фалсафаро ба араб нисбат додан, 

иштибоҳ ва беаҳамиятӣ дар таъбир мебошад.”
1
 

Зикр намудан ба маврид аст, ки ҳеҷ миллате ба андозаи мо – тоҷикон дар 

рушду нумуи ин тамаддуни ҷаҳонӣ фаъолият надоштааст. 

Мардуми форсу тоҷик дар робита ба тамаддуни исломӣ корнамоиҳои 

зиѐде аз худ нишон додаанд, ки ин ҳамкориҳои илмӣ-фарҳангии форсу 

тоҷикро бо мардуми араб хело зич гардонидааст. Дар ин ҷо метавон чанде аз 

машҳуртарин донишмандони форсу тоҷикро зикр кард, ки дар умқи 

инкишофи тамаддуни оламшумули исломӣ саҳмгузор мебошанд: 

Имом Абӯҳанифа (669-767) ҳамчун муассиси яке аз чор мазҳаби 

фиқҳии аҳли суннат ва ҷамоат шинохта мешавад, ки он бо номи мазҳаби 

ҳанафӣ машҳур буда, дар олами ислом пайравони зиѐде дорад. 

Осори Абӯҳанифа аз “Фиқҳи акбар”, “Фиқҳи абсат” ва “Муснади 

Абӯҳанифа” иборат буда, дар китоби аввал масоили имонию эътиқодӣ, дар 

китоби дувум масоили аҳкому қонунҳои ибодатӣ баррасӣ шуда, дар китоби 

савум ҳадисҳои ривояткардаи Имоми Аъзам ҷамъоварӣ шудааст. 

                                                           
1
 Оѐ мусалмонони аҷам дар илми фалсафа ва фиқҳ бар араб бартарӣ доштанд? (бо забони арабӣ) // [Манбаи 

электронӣ]. URL: https://www.taree5com.com/ والمنط-الفلسفة-في-المسلمين-العجم-تفوق / 
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Абӯҳанифа шогирдони зиѐде тарбият кардааст, ки машҳуртарини онҳо 

Абуюсуф, Муҳаммади Шайбонӣ, Зуфар ва Ибни Муборак мебошанд.
1
 

Шахсияти Абӯҳанифа дар наздикшавии муносибатҳо миѐни Тоҷикистон 

ва кишварҳои араб нақши бузург дорад. Мо соли 2009, ки аз тарафи 

Ҳукумати кишварамон соли бузургдошти Имоми Аъзам эълон гашта, 

бахшида ба ин симпозиюми байналмиллалиро бо иштироки руҳониѐну 

донишмандони машҳури олами ислом дар шаҳри Душанбе баргузор намуд, 

шоҳиди равнақ ѐфтани муносибатҳои дӯстонаи Тоҷикистон бо ҷаҳони араб 

гардидем. Қобили ѐдоварист, ки ин иқдоми наҷиб ҷойгоҳи Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар арсаи ҷаҳони ислом баланд бардошт. 

Роҷеъ ба хидмати гаронбаҳои Абӯҳанифа Э. Раҳмон ѐдоварӣ намуда, 

чунин гуфтааст: “Хизмати бузурги Имоми Аъзам нафақат дар он аст, ки 

фиқҳи исломиро мукаммал сохт, балки бо таълимоти фарогири худ халқҳои 

ҷаҳонро ба ваҳдат овард ва мураббии маънавии садҳо миллион одамон шуд. 

Имоми Аъзам аз ҷумлаи аввалин фақеҳон аст, ки забони тоҷикиро баъди 

забони Қуръон, яъне забони арабӣ ҳамчун забони ибодати динӣ ҷоиз 

донист.”
2
 

Имом Доримӣ (797-869) аз Самарқанд мебошад, ки ҳамчун ҳадиснигор 

ва тафсирнигор шинохта шуда, “Муснад”, “Тафсир” ва “Ҷомеъ”-ро пас аз худ 

ба мерос гузоштааст. Ӯ донишмандони зиѐдеро таълим додааст, ки 

машҳуртарини онҳо Имом Муслим, Имом Тирмизӣ, Абдуллоҳ ибни Аҳмад 

ибни Ҳанбал
3
 ва дигарон мебошанд.

4
  

Муснади Доримӣ дар илми ҳадис бо номи “Сунани Доримӣ” машҳур 

гардида, аз лиҳози мавзуъ аз 1480 боб иборат мебошад, ки тақрибан 3550 

ҳадисро дар бар мегирад. Тибқи илми ҳадисшиносӣ на ҳамаи ҳадисҳои 

                                                           
1
Ғуломов, Т.М. Густариши ислом дар Хуросони бузург (асрҳои VII-VIII). [Матн] / Т.М. Ғуломов. – Душанбе: 
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2
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3
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4
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“Сунани Доримӣ” саҳеҳ ва хуб ҳастанд, миѐни онҳо хабарҳои заиф низ вуҷуд 

дорад.
1
 

Имом Доримӣ - яке аз фарзандҳои барӯманди тоҷик дар илми ҳадис 

саҳмгузор шуда, китоби сунанаш дар ҷаҳони ислом аз ҷумлаи шаш китоби 

машҳури сунанҳои ҳадисӣ, ки бо номи “ал-кутуб ас-ситта” маъруф 

мебошанд, маҳсуб меѐбад. Донишмандон дар бораи Имом Доримӣ чунин 

ибрози андеша намудаанд: 

Муҳаммад ибни Башшор чунин фармудааст: “Ҳофизони дунѐ чаҳор 

нафаранд: Абузуръа дар Рай, Муслим дар Нишопур, Доримӣ дар Самарқанд 

ва Муҳаммад ибни Исмоил дар Бухоро”.
2
 

Муҳаммад ибни Исмоил (810-870) мулаққаб ба Имом Бухорӣ бо нақши 

гузоштаи худ дар рушди тамаддуни силомӣ, саҳми арзандае дар илми ҳадис 

гузошта, китоби “Саҳеҳи Бухорӣ”-и ӯ тақрибан дар ҳар хонаи мусалмони 

имрӯза вуҷуд дорад. Метавон гуфт, ки “Саҳеҳи Бухорӣ”, ки  “Ал-ҷомиъ ас-

саҳиҳ” мебошад, натанҳо дар донишгоҳҳои кишварҳои араб балки дар олами 

ислом васеъ истифода гашта, бо иттифоқи тамоми донишмандони исломӣ он 

баъд аз Қуръони Карим дуюмин китоб аз лиҳози сиҳҳат маҳсуб ѐфтааст. 

Ҳатто мо шунидаем, ки арабҳо мо тоҷиконро ворисони Имом Бухорӣ 

мешуморанд. 

Чунончӣ Сарвари давлат Э. Раҳмон зикр менамояд: “Воқеан, китоби 

«Саҳеҳ»-и имом Исмоили Бухорӣ дар олами ислом баъди Қуръон саҳеҳтарин 

китоб аст...”
3
 

Китоби “Саҳеҳи Бухорӣ” ба қавли донишмандон бо мукаррарот дорои 

7397 ҳадис буда, бидуни такрор аз 4635 ҳадис иборат мебошад.
4
 

Донишмандони барҷастаи олами ислом бо ѐд кардани Бухорӣ дар 

борааш чунин гуфтаанд: 

                                                           
1
 Ғамрӣ, А. Фатҳ ал-Маннан. [Матн] / А. Ғамрӣ. -Макка, 1999м. Ҷ. 1. С. 576. 

2
 Заҳабӣ, Ш. Сияру аълом-ин-нубалоъ. [Матн] / Ш. Заҳабӣ.-Қоҳира, 1427ҳ – 2006м. Ҷ. 12. С. 564. 

3
 Раҳмон, Э. Чеҳраҳои мондагор. [Матн] / Э. Раҳмон. – Душанбе: «Эр-граф», 2016. – С. 140. 

4
Али-заде, А. Исламский энциклопедический словарь. [Текст] / А. Али-заде. Ансар, 2007г. С. 140-141. 
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Имом Аҳмад ибни Ҳанбал: Хуросон мисли ӯро ба воя нарасондааст. 

Абубакр ибни Абушайба: мисли ӯ касеро надидаем.
1
 

Имом Муслим (820-875) Абулҳусайн Муслим ибни Ҳаҷҷоҷ ибни 

Муслим  ибни Вард ибни Кушози Қушайрии Нишопурӣ, муҳаддиси маъруф 

ва нависандаи китоби муҳимми ҳадисии "Ал-ҷомеъ-ус-саҳеҳ" маъруф ба 

“Саҳеҳи Муслим” мебошад.
2
 

Саҳеҳи Муслим дорои 7275 ривоят аст, ки бо ҳазфи такрориҳо 3033 

ривоят  мешавад. Ҳусайн ибни Муҳаммади  Мосарҷӣ мегӯяд: Аз падарам ва ӯ 

аз Муслим шунид, ки мегуфт: “Ман ин муснади саҳеҳро аз байни 300 ҳазор 

ривояти шунидашуда гирдоварӣ кардаам”.
3
 

Ҳофиз ибни Манда мегӯяд: Аз Абуалии Нишопурӣ шунидам, ки мегуфт: 

Зери сақфи осмон китобе саҳеҳтар аз китоби Муслим нест.
4
 

Заҳабӣ мегӯяд: “Саҳеҳи Муслим китобест нафис ва дар мавзӯи худ 

комил ва вақте ҳофизон онро диданд аз он дар тааҷҷуб монданд”.
5
 

Имом Тирмизӣ (824-892) яке аз имомоне мебошад, ки дар илми ҳадис 

лоиқи пайравӣ буда, китоби “ал-Ҷомеъ” ва “ал-Илал”-ро моҳирона тасниф 

намудааст, ки дар маҳорат масал зада мешуд. Тирмизӣ аз ҷумлаи шогирдони 

Бухорӣ ба ҳисоб рафта, ӯро дар чанде аз устодонаш ҳамроҳӣ намудааст.
6
  

То замони Имом Тирмизӣ донишмандон ҳадисҳоро асосан ба ду гуруҳ 

ҷудо мекарданд: “саҳеҳ” яъне дуруст ва “заиф” яъне суст; аммо бо ворид 

шудани Тирмизӣ ба илми ҳадисшинос, мафҳуми ҳадиси “ҳасан” (ҳадиси хуб) 

ва “ғариб” (ҳадисҳое, ки аз ҷониби ғайри саҳобагони паѐмбар Муҳаммад с 

ривоят шудааст)-ро ба миѐн овард. 

 “Сунани Тирмизӣ” мувофиқ ба мавзуъҳои муайян гардида 3962 ҳадисро 

дарбар гирифта, ҳамаи он ба “саҳеҳ”, “ҳасан” ва “заиф” табақабандӣ шуда, 

                                                           
1
 Ибни, Касир. Ал-бидоя ва-ан-ниҳоя. [Матн] / Ибни Касир.-Бейрут, 1408ҳ – 1988м. ҷ. 11. С. 31-32. 

2
 Нававӣ, М. Шарҳи саҳеҳи Муслим. [Матн] / М. Нававӣ.- Бейрут, 1392 ҳ. Ҷ. 1. С.11. 

3
 Бағдодӣ, Х. Ториху Бағдод. [Матн] / Х. Бағдодӣ. -Бейрут, 1422 ҳ – 2002 м. Ҷ. 13. С. 101. 

4
 Заҳабӣ, Ш. Тазкиратул ҳуффоз. [Матн] / Ш. Заҳабӣ.-Бейрут. 1419ҳ-1998м. Ҷ. 2. С. 589 

5
 Заҳабӣ, Ш. Сияру аълом-ин-нубалоъ. [Матн] / Ш. Заҳабӣ.-Қоҳира, 1427ҳ – 2006м. Ҷ. 12. С. 569. 

6
 Ҳанбалӣ, А. Шазарот ал-заҳаб фӣ ахбор мин заҳаб. [Матн] / А.Ҳанбалӣ. -Бейрут, 1406ҳ. Ҷ. 3. С. 328.  
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сабабҳои он низ зикр гаштааст. Инчунин, дар бораи ровиѐн низ 

маълумотҳоро доро мебошад.
1
 

Имом Табарӣ (839-923) Абуҷаъфар Муҳаммад Ибни Ҷарири ибни Язид 

ибни Холиди Табарӣ-таърихнигор ва тафсирнависи исломӣ аз аҳли форс 

буда, пешвое аз пешвоѐни аҳли суннат мебошад. Ба қавли ибни Надим 

алломаву имом ва фақеҳи замони хеш мебошад.
2
  

Осори Табарӣ “Таърихи паѐмбарон ва подшоҳон”, “Тафсири Қуръон”, 

“Таҳзиб-ул-осор”, ки нотамом мондааст ва дигар таълифоти фиқҳӣ мебошад.
3
 

Бояд гуфт, ки Имом Табарӣ аввалин шуда, тафсири Қуръонро нигошта, 

дар байни аҳли илм китоби муътабаре маҳсуб меѐбад. Дар бораи китоби 

“Таърихи паѐмбарон ва подшоҳон” метавон гуфт, ки имрӯз он китоби 

рӯимизии донишмандони араб ва тоҷик мебошад. 

Муҳаммад Ал-Хоразмӣ (783-850) чеҳраи намоѐн дар адабиѐти илмии 

ҷаҳонӣ буда, муаллифи рисолаҳои зиѐди математикӣ мебошад, ки аз онҳо 

дутоаш шӯҳрати оламшумул доранд - яке дар алгебра ва дигаре дар 

арифметика. Рисолаи пурарзиши худро дар алгебра дар ҳудуди соли 830 

навиштааст, ки он ба сифати роҳнамои таълимӣ барои ҷавонон пешниҳод 

шудааст. Қайд намудан зарур аст, ки истилоҳи «алгебра» ҳамчун номи илми 

байналхалқӣ аз калимаи «алҷабр», ки аз номи рисолаи Ал-Хоразмӣ «Ҳисоб 

ал-ҷабр вал-муқобала» гирифта шудааст, баромадааст. Ҳамчунин ѐдовар 

шудан лозим аст, ки калимаи «алгоритм» дар маънои ҳалли умумии дилхоҳ 

масъалаҳои математикӣ аз номи лотинигардидаи Ал-Хоразмӣ пайдо шудааст. 

Ин навиштаҳо гувоҳи онанд, ки Ал-Хоразмӣ на танҳо дар Машриқзамин, 

балки дар тамоми дунѐ бо таълифоти безаволи худ машҳур аст.
4
 

                                                           
1
 Али-заде, А. Исламский энциклопедический словарь. [Текст] / А. Али-заде. Ансар, 2007г. С. 719. 

2
 Ибни, Надим. Ал-феҳрист. [Матн] / Ибни Надим. Бейрут. “Дор-ул-маърифа”. 1417ҳ – 1997м. С. 287. 

3
 Ибни, Касир. Ал-бидоя ва-ан-ниҳоя. [Матн] / Ибни Касир.-Бейрут, 1408ҳ – 1988м. ҷ. 11. С. 166. 

4
 Шарифов, Ш. Саҳми олимони форс - тоҷик дар рушди илми математикаи Ҷаҳонӣ. [Матн] / Ш. Шарифов, 

Д. М. Ниезов, Г.М. Гулматов // Вестник Бохтарского государственного университета имени Носира Хусрава. 

Серия естественных наук. – 2018. – № 2-1(52). – P. 92-96. 
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Ал-Хоразмӣ аввалин касест, ки назарияи муодилаҳои хаттӣ ва 

квадратиро коркард намудааст. Дар илми фазошиносӣ ва ѐ астраномия низ аз 

ҳар олиме дида зиѐдтар ба кашфиѐтҳо даст ѐфтааст.
1
 

Муҳаммад ибни Закариѐ Ар-Розӣ (865-925) табиби машҳури форсу 

тоҷик дар қуруни вусто сазовори эътирофу эҳтироми табибону файласуфон 

ва кимиѐдонони ғарбӣ гардида, дар рушду такомули илмҳои замонаш нақши 

боризе гузошта, на танҳо дар миѐни олимони олами ислом, балки дар радифи 

донишмандони маъруфи ҷаҳонӣ мавқеи муҳимеро касб кардааст. Ҳарчанд ӯ 

дар таърихи кимиѐву тиб бо лақаби "падари кимиѐ" ва табиби ҳозиқ шинохта 

шуда, дар фалсафа яке аз барҷастатарин намояндагони асҳоби ҳаюло эътироф 

гаштааст, аммо бояд гуфт, ки баъд аз омӯзиши ҳамаҷонибаи ду асари ӯ бо 

номҳои “Тибби рӯҳонӣ” ва “Сирати фалсафӣ”, кас ба хулосае меояд, ки ӯро 

“муаллими ахлоқ” низ бояд номид. Зеро ар-Розӣ дар асарҳои мазкур, ки 

саршори масъалаҳои ахлоқиву равоншиносӣ мебошанд, тамоми хислатҳои 

инсонӣ фазилатҳои хуб ва сифатҳои бади одамиро ҷолибона ва возеҳона 

мавриди баррасӣ қарор додааст.
2
 

То синни 30-солагиаш ҳама илмҳои замонаш, аз ҷумла фалсафа, илми 

кимиѐ, физика, ҳайат, рустанишиносиро фаро гирифт. Танҳо дар 30-солагиаш 

ба омӯзишу пажуҳиши илми тиб ҷиддӣ машғул шуда, то охири умри худ, то 

дараҷае шуҳрат касб кард, ки дар радифи пизишкони маъруфи он давр 

Буқрот (Гиппократ), Ҷолинус (Гален), Абӯалӣ ибни Сино қарор дошт.
3
 

Абӯали ибни Сино (980-1037) аз аҳли Бухоро буда, донишманди 

ҳаматарафа: файласуф, табиб, шоир ва арбоби сиѐсист. Китоби “Ал-қонун 

фи-т-тиб” беҳтарин асар дар илми тиб буда, дар давоми шаш аср (аз асри XI 

то миѐнаҳои асри XVII) ҳамчун дастур барои духтурон ва китоби дарсӣ 

барои мактабҳои тиббии тамоми Аврупо хизмат кардааст. “ал-Қонун” дар 

                                                           
1
 Старр, С.Ф. Утраченное Просвещение: Золотой век Центральной Азии от арабского завоевания до времен 

Тамерлана. [Текст] / С.Ф. Старр – «Альпина Диджитал», 2013. С. 33. 
2
 Нажотова, Н. Б. Мухаммед ибн Закария ал-Рази и его сочинения. [Текст] / Н. Б. Нажотова, И. М. Кахоров 

// Вестник Таджикского национального университета. – 2019. – № 4. – С. 66-69. 
3
 Сафо, З. Таърихи адабиѐти Эрон. [Матн] / Забеҳуллои Сафо - Душанбе: Ал-ҳудо, 2001. С. 5. 
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Аврупо чандин маротиба ба забони лотинӣ ва дигар забонҳо нашр 

гардидааст. 

Асари энсиклопедии Ибни Сино “Китобу-ш-шифо”, ки дар хусуси 

мантиқ, табиатшиносӣ, метафизикава риѐзиѐт баҳс менамояд ва 

“Донишнома”, ки ба забони тоҷикӣ навишта шуда, масъалаҳои оид ба 

мантиқ, илми табиат, фалсафа, риѐзиѐт ва нуҷумро дар бар мегирад, дар 

қатори “ал-Қонун” ва дигар асарҳои ӯ, аз беҳтарин ѐдгориҳои афкори 

пешқадами асримиѐнагии қарнҳои Х- XI ба шумор мераванд.
1
 

Абурайҳони Берунӣ (973-1048). Таърих ва эҷодиѐти мутафаккири 

машҳури Хоразм Абурайҳони Берунӣ хеле ҷолиб буда, андешаҳои 

инсондӯстона ва талошҳои ӯ ҷиҳати шинохти дунѐ ҳамчун намуна барои 

тарбияи насли ҷавон бардавом хидмат кардаанд. Берунӣ дар илмхои риѐзӣ, 

ҷуғрофия, физика, астрономия нисбатан муваффақиятҳои калон ба даст 

оварда, шумораи осори илмии ӯ зиѐда аз 150 адад мебошад. Ба туфайли 

саҳми беандоза гузоштани Берунӣ дар инкишофи илми ҷаҳонӣ ӯро 

донишманди энсиклопедист номидаанд. Бояд гуфт, ки мероси илмии Берунӣ 

диққати олимони муосирро дар самтҳои фалсафа, таърих, ҷуғрофия ва 

фарҳанг ба худ чалб намудааст. Хусусан, пас аз нашри «Осор-ул-боқия»-и ӯ 

соли 1897 бо тарҷумаи инглисӣ ба асарҳои Берунӣ аҳамияти зиѐд дода шуд.
2 

Пажӯҳишгарӣ амрикоӣ Ф. Старр Беруниро фотеҳи Амрико дониста 

чунин қайд кардааст: “Берунӣ ҳам, ки дар ҳаѐташ ҳеҷ гоҳ уқѐнусро надида 

буд, сазовори «тоҷи фатҳ» мебошад. Асбобҳои ӯ на киштиҳои чӯбини 

бодбондор ва қаиқварони пурқувват, балки моҳирона ба ҳам пайваст кардани 

мушоҳидаҳои бодиққат, ҷамъоварии миқдори муайяни маълумотҳо ва 

мантиқи катъӣ буданд.
3
” 

                                                           
1
 Ғафуров, Б. Тоҷикон: Таърихи қадимтарин, қадим, асрҳои миѐна ва давраи нав. [Матн] / Б. Ғафуров. – 

Душанбе: Нашриѐти муосир, 2020. – С. 435. 
2
 Умарова, Р. Ш. Вклад Абу Райхана Беруни в развитие философии ближнего, среднего Востока и мировой 

науки / Р. Ш. Умарова, Г. Б. Абдукаримова, Э. А. Тухтабоев // Проблемы науки.-2019. – № 12(48). – С. 65-66. 
3
 Старр, С.Ф. Утраченное Просвещение: Золотой век Центральной Азии от арабского завоевания до времен 

Тамерлана. [Текст] / С.Ф. Старр – Москва: «Альпина Паблишер», 2017. С. 496-497; Открытие Америки: 
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Умари Хайѐм (1048-1131), ки бо рубоиѐти оламгири худ маъруф аст, 

дар ҷодаи математика ва ҳайат корҳои бузургеро ба сомон расонидааст, ки 

дар таърихи илми математика ва ҳайатшиносии ҷаҳонӣ бо номи ӯ сабт 

гаштаанд. Тақвими тартибдодаи ӯ бо номи «Тақвими ҷалолӣ» саҳеҳтарин 

тақвим ба шумор меравад, ки нисбат ба тақвими ҷорӣ 7 сония саҳеҳтар 

мебошад. Асарҳои ӯ «Тафсирҳо оид ба китоби Евклид», «Роҷеъ ба исботи 

масъалаҳои ал-ҷабр ва муқобала», ки ба масоили назарияи таносубҳо, 

таъминот оиди адад ва ҳалли муодилаҳои кубӣ бо ѐрии буришҳои конусӣ 

баҳс мекунанд, арзиши баланди илмиро соҳибанд. Хайѐм дар асари худ 

«Роҷеъ ба масъалаҳои ал-ҷабр ва муқобала» 19 намуд муодилаҳои кубиро 

тадқиқ намудааст. Биноме, ки бо номи Нютон маъруф аст, кашфиѐти Умари 

Хайѐм мебошад, (дар Аврупо онро бо номи Хайѐм-Нютон ном мебаранд).
1
 

Дар асрҳои баъдӣ чеҳраҳои мондагоре ба монанди Муҳаммад Ғаззолӣ 

(1058-1111), Ҷалолуддини Румӣ (1207-1272), Саъдии Шерозӣ (1189-1292), 

Амир Хусрави Деҳлавӣ (1253-1325), Абдурраҳмони Ҷомӣ (1414-1492), 

Камолиддин Биноӣ (1453-1512), Зайниддин Восифӣ (1485-1553), Муҳаммад 

ибни Валӣ (ХVII), Сайидои Насафӣ (1637-1707), Мирзо Абдулқодири Бедил 

(1644-1721), Фитрати Зардӯзи Самарқандӣ (1657-ХVIII), Муҳаммадамини 

Яроқчӣ (ХVIII), Муҳаммадвафои Карминагӣ (ХVIII), Нақибхон Туғрал (ХIХ), 

Асирии Хуҷандӣ, Муҳаммад Яъқуб, Мулло Ниѐз Муҳаммад ва Аҳмади 

Дониш (1826-1897) дар риштаҳои гуногуни илм аз ҷумла, фалсафа, адабиѐт, 

рассомӣ ва таърихнигорӣ асарҳои арзишмандеро бо забонҳои форсӣ ва арабӣ 

эҷод намуда, равобити илмӣ-фарҳангии ду халқро то асри ХХ пайвастаанд. 

Бо барасии масъалаи пешдаромади таърихии робитаҳои илмӣ-фарҳангии 

мардуми тоҷику араб метавон чунин қайд кард, ки: 

                                                                                                                                                                                           
кому достались лавры, а кто скромно остался в тени? // [Электронный рессурс]. URL: 

https://kun.uz/ru/11382586#0  (дата обращение: 07.11.2021).  
1
 Ҳусайнов, Р.С. Саҳми олимони форсу тоҷик дар инкишофи математика ва ҳайатшиносӣ [Матн] / Р.С. 

Ҳусайнов, А. Ш. Комили // Паѐми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. – 2020. – № 9. – P. 326-330. 

https://kun.uz/ru/11382586#0
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- ниѐгони мо бо пазириши ислом дар ташаккули тамаддуни исломӣ 

ҳамчун асосгузорони илмҳои динӣ, забоншиносӣ, риѐзиѐт, табиатшиносӣ, 

фазошиносӣ, ҷуғрофияшиносӣ, таъриху сиѐсат ва ғайра шинохта шудаанд; 

- аввалин донишгоҳҳои Аврупо баъди таъсиси донишгоҳи «Низомия», 

ки бунѐди онро Низомулмулки тоҷик гузошта буд, ба вуҷуд омадаанд ва дар 

ибтидои фаъолияти худ осори ниѐгони моро дар баробари дастовардҳои 

илмии аврупоиѐн тарҷума намуда, ба шогирдон таълим медоданд. Хидмати 

мутафаккирони бузурги мо, ки дастпарварони як Фарҳангистони мукаммал ѐ 

худ Академияи нодири илмӣ буданд, имрӯз низ намунаи олии фидокорӣ дар 

роҳи илму маърифат мебошад;
1
 

- нақши донишмандони тоҷикнажод аз он иборат аст, ки онҳо заминаи 

ҳамкориҳои илмӣ-фарҳангии тоҷиконро бо арабҳо дар умқи қарнҳо 

поягузорӣ карда, омили муштараксозии ҳар ду миллат гардидаанд; 

- осори Закариѐи Розӣ, Ибни Сино ва даҳҳо тан аз нобиғаҳои асрҳои 

миѐна ҳамчун сарчашмаи мӯътамад дар омӯзиши илми тиб ба шумор 

мераванд. Олимони бузурги тоҷик дар соҳаи тиб усулҳои мукаммали 

ташхиси беморӣ, муолиҷа ва ҷарроҳиро кашф ва ривоҷ додаанд. Аз миѐнаи 

асри XVI «Ал-қонун»-и Ибни Сино ва «Тибби Мансурӣ»-и Закариѐи Розӣ дар 

донишгоҳҳои Аврупо ҳамчун воситаи таълим дар омӯзиши илми тиб 

истифода мешуданд. Духтурони чашм дар Англия то охири асри XVIII аз 

китоби Алӣ ибни Исои Бағдодӣ «Роҳнамои чашмпизишкон» ҳамчун китоби 

дарсӣ истифода мекарданд.
2 

- кашфиѐту ихтирооти Абӯали ибни Сино, Абӯрайҳони Берунӣ, Закариѐи 

Розӣ, Умари Хайѐм то Аҳмади Дониш, ки ба инкишофи шохаҳои гуногуни 

илмҳои нодиру бунѐдӣ поя гузоштаанд ва дастовардҳои онҳо имрӯз низ дар 

                                                           
1
 Суханронӣ дар вохӯрӣ бо олимон-омӯзгорон ва донишҷӯѐни муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ дар ДМТ 

01.09.2010 // [Манбаи электронӣ]. http://jumhuriyat.tj/index.php?art_id=5199 (санаи муроҷиат: 31.10.2021). 
2
 Суханронӣ дар вохӯрӣ бо олимон-омӯзгорон ва донишҷӯѐни муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ дар ДМТ 

01.09.2010 // [Манбаи электронӣ]. http://president.tj/node/1709 (санаи муроҷиат: 31.10.2021). 

http://jumhuriyat.tj/index.php?art_id=5199
http://president.tj/node/1709
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хизмати башарият қарор доранд, дастпарвари як фарҳангистони мукаммал ѐ 

худ академияи нотакрори миллӣ буданд;
1
 

- зикр кардан ба маврид аст, ки мардуми мусалмони тоҷик то асри ХХ 

барои адои маносики ҳаҷ ба воситаи нақлиѐти мавҷудаи он даврон ҳамасола 

ба шаҳрҳои Маккаи мукаррама ва Мадинаи мунаввара сафар мекарданд, ки 

ин боз ҳам дар равобити дӯстона ва фарҳангии ҳар ду халқ қуввати дигаре 

мебахшид; 

1.2. Ташаккули ҳамкориҳои илмӣ-фарҳангии тоҷику араб дар 

даврони шӯравӣ (солҳои 1924-1991). 

Дар даҳаи сеюми асри бист ҳамкориҳо миѐни ИШ ва кишварҳои араб 

оғоз ѐфтанд ва омили он ҳам ин буд, ки ин кишвар ба ҳайси як давлати 

абарқудрат дар Шарқи Миѐна дар пайи нашри идеологияи худ мегашт. 

Тибқи маълумотҳои нашршуда алоқаҳои фарҳангии муваффақе, ки ИШ 

бо кишварҳои араб дошт ба василаи “Ҷамъияти умумииттифоқии равобити 

фарҳангӣ” соли 1925 ба вуҷуд омад.
2
 

Дар давраҳои баъдиҷангӣ иштироки тоҷикон дар равобити хориҷии ИШ 

хело намоѐн гардид, аз ҷумла М. Турсунзода, ки дар кумитаи ҳамбастагии 

халқҳои Осиѐ ва Африқо адои вазифа менамуд. М. Турсунзода бо адо 

кардани масъулияти хеш ба бисѐри кишварҳои арабӣ сафар кардаанд, ки дар 

натиҷа ӯро ҳамчун тарғибгари фаъоли ғояҳои сулҳ ва дӯстии халқҳо 

мешинохтанд. 

М. Турсунзода бо адибони ироқӣ дар ватан ва хориҷ аз он вомехӯрд ва 

миѐни онҳо сӯҳбатҳои гарм ва баҳсҳои ҷиддие дар атрофи шеъру адаб, 

вазъияти кунунии фарҳанг дар Шарқ, мақоми аҳли қалам дар давраи муосир, 

ҷараѐн ҳодисаҳои сиѐсию иҷтимоии замон, тақдири одамон дар ин ѐ он 

гӯшаи замин ба амал меомад. Симои ҷозибаноки ин марди бузургдил, 

                                                           
1
 Суханронӣ дар мулоқот бо намояндагони зиѐиѐни мамлакат 18.03.2006 // [Манбаи электронӣ]. 

http://president.tj/node/302 (санаи муроҷиат: 31.10.2021). 
2
Макеев, Д.А. Советско-арабские научно-культурные связи в довоенные годы. [Текст] / Д.А. Макеев 

Владимирский пединститут. 1987. – С. 149 
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чашмони пурнур, рафтори хоксорона, суханронии ҳалимона ва қудрату 

маҳорат ва матонати ӯ дар ҳимояи принсипҳои худ диққати одамонро ба худ 

мекашид ва аз ин рӯ он адибони араб, ки ба суҳбату ҳамнишинии устод 

Турсунзода мушарраф мегардиданд, барои ибрози ихлосу эҳтироми худ 

нисбати ба ӯ тӯҳфае тақдим мекарданд...
1
 

Дар он солҳо равобити ИШ бо кишварҳои арабӣ хуб буд, давлати 

абарқудрати шӯравӣ муборизаи халқҳои арабро бар зидди мустамликадорони 

аҷнабӣ ва низомҳои иртиҷоъӣ дастгирӣ мекард, асарҳои адибони араб ба 

русӣ ва тоҷикӣ тарҷума ва нашр мешуданд, садои радиои баъзе мамолики 

араб пахш мегардид ва ҳамарӯза барномаҳои шӯъбаи арабии радиои шӯравӣ 

ба гӯш мерасид.
2 
 

Бо назардошти умумиятҳо ва робитаҳои қадимии фарҳангӣ, таърихӣ ва 

илмии мардуми тоҷик бо халқҳои  дигари Осиѐ, ҳамчунин дурнамои 

инкишофи иқтисоди Тоҷикистон ва ҳамгироии минбаъдаи он бо ҷомеаи 

ҷаҳонӣ, аз ҷумла, бо ҷаҳони араб соли 1958 дар асоси шӯъбаи адабиѐти 

классикӣ ва шӯъбаи дастхатҳои институти забон ва адабиѐти АИ шӯъбаи 

“шарқшиносӣ” ва осори хаттии Ҷумҳурии Тоҷикистон асос ѐфт.
3
 

Инчунин, дар ҳамин сол дар заминаи факултаи таърих ва филологияи 

ДДТ ба номи Ленин шӯъбаи “шарқшиносӣ” бо кафедраҳои забон ва адабиѐти 

форсӣ ва забону адабиѐти араб таъсис дода шуд.
4
  

Солҳои гуногун дар доираи ҳамкориҳои илмию фарҳангӣ устодону 

олимони зиѐде аз кишварҳои араб  дар кафедраи филологияи араб барои 

тайѐр кардани кадрҳои миллӣ саҳм гузоштаанд, ки дар байни онҳо Ҳусейн 

Алӣ Маҳфуз (Ироқ), Мунир Мурсӣ, Муҳаммад ал-Басйунӣ, Зу-н-Нун ал-

Мисрӣ ал-Ҷамол (Миср), Фахрӣ Марақа (Урдун), Мунир аш-Шинавӣ (Миср), 

                                                           
1
 Мардонӣ, Т.Н. Саҳифаҳое аз равобити адабии арабу аҷам. [Матн] / Т.Н. Мардонӣ. -Душанбе: “Ирфон”, 
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Ёсир Муҳаммад Мансур (Судон), Халафуллоҳ Амин (Судон), Мустафо Салоҳ 

(Миср) ва Валид Муҳаммад (Миср) будаанд.
1
  

Кафедраи филологияи араб барои шуъбаҳои шарқшиносии 

донишгоҳҳои Тоҷикистон ва кишварҳои хориҷӣ, ба мисли Украина, 

Ӯзбекистон ва Қазоқистон кадрҳои баландихтисос тайѐр кардааст. Лозим ба 

ѐдоварист, ки кафедраи мазкур дар замони ИШ яке аз воситаҳои асосии 

сафарбар кардани шаҳрвандони Тоҷикистон ба кишварҳои араб барои таҳсил, 

таҷрибаомӯзӣ ва тарҷумонӣ ба ҳисоб мерафт. 

Соли 1962-1963 донишҷӯи ДДТ ба номи Ленин К. Мусофиров дар 

Донишгоҳи Бағдод таҳсил намуда, пас аз хатми донишгоҳ дар кафедраи 

филологияи араб ба ҳайси муаллим, мудири кафедра ва декани факултет 

фаолият кардааст. Ба қалами устод бештар аз 50 мақолаҳои илмӣ-таҳқиқотӣ 

ва зиѐда аз 20 китобҳои тарҷумавӣ (аз арабӣ) ва худӣ таалуқ дорад. 

Соли 1968 хатмкардаи ҳамин кафедра С. Раҳимов дар Ҷумҳурии Сурия 

мутарҷим шуда кор карда, солҳои 1970-1972 бошад, тарҷумони ҳарбии 

Президенти собиқи Ҷумҳурии Миср Ҳуснӣ Муборак будааст.
2
 

Солҳои 1970-1971 хатмкардаи шӯъбаи арабӣ С. Сулаймонӣ ба ҳайси 

мутарҷими мушовири командири қувваҳои хушкигард дар Ҷумҳурии Арабии 

Яман ва солҳои 1980-1983 тарҷумони мушовири иқтисодии сафорати ИШ 

дар Ҷумҳурии Ироқ фаолият намуда, узви ҷамъияти дӯстии Тоҷикистон – 

Арабистони Саудӣ ва Тоҷикистон – Либия мебошад. Осори устод иборат аз 

даҳҳо китобҳои тарҷумавӣ (аз арабӣ) буда, Фарҳанги шомили арабӣ – тоҷикӣ, 

ки 100 000 калимаро дар бар мегирад, арзишмандтарини онҳо мебошад. Бояд 

гуфт, ки фарҳанги мазкур китоби рӯи мизии бисѐре аз вазорату кумитаҳо ба 

ҳисоб меравад.
3
 

                                                           
1
 Худойдодова, С. Ҷуфти кабӯтарон, оилаи ибратомӯз Ба қуллаҳои дониш. №7-8 (1492) 10.04.21. 
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Ба қавли С. Сулаймонӣ “ИШ, ки ба вусъат додани нуфузи худ дар 

ҷаҳони араб манфиатдор буд, барои тайѐр кардани мутахассисон-

шарқшиносон низоми махсус омода намуд, ки дар ин бобат тоҷикон пешсафӣ 

нишон медоданд. Онҳо шумораи зиѐди тарҷумон-арабшиносҳоро барои кор 

дар кишварҳои араб тайѐр мекарданд.”
1
 

Солҳои 1970 ва 1989-1990 хатмкардаи шуъбаи арабӣ Т. Мардонов дар 

Яман ба ҳайси мутарҷим ба кор ҷалб гардида, солҳои 1979-1983 бошад дар 

Ҷумхурии Ироқ ба тарҷумонӣ машғул гаштааст. Солҳои 1992-95 вазифаи 

раиси девони Вазорати корҳои хориҷӣ, ѐвари вазир, сардори раѐсати кадрҳо 

ва иттилооти махсус, ҷонишини вазирро ба уҳда доштааст. Солҳои 1995-2001 

Сафири Тоҷикистон дар Ҷумҳурии Узбекистон таъйин шуда, солҳои 2001-

2004 Сафири фавқулодда ва Томмулихтиѐри Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 

Ҷумҳурии Туркманистон будааст.
2
  

М. Шодиев хатмкардаи шуъбаи арабии факултаи шарқшиносии солҳои 

1977-78 дар Ироқ, солҳои 1981-1984 дар Ҷумхурии Либия ва солҳои 1995-

2001 дар Ҷумхурии Сурия барои фаолияти тарҷумонӣ даъват гардидааст. 

Хатмкардаи шуъбаи забони арабии ДДТ А. Юлдошев солҳои 1970-72 

дар Яман ва солҳои 1977-1981 дар Ироқ мутарҷим шуда кор кардааст. 

Солҳои 1992-1994 дар вазифаи мудири  шуъбаи Осиѐ ва Африқои Идораи 

муносибатҳои дуҷониба ва бисѐрҷонибаи ВКХ Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор 

дошта, солҳои 1994-1997 мудири Идораи муносибатҳои дуҷониба ва 

бисѐрҷонибаи ВКХ будааст. Солҳои 1998-2004 мудири  шуъбаи Осиѐ ва 

Африқои ВКХ буда, солҳои 2004-2006 ба ҳайси мушовири котиботи Созмони 

Ҳамкории Шанхай адои вазифа намудааст. Солҳои 2006-2007 Ҷонишини 

Вазири корҳои хориҷӣ, солҳои 2008-2010 Ҷонишини якуми Вазири корҳои 

хориҷӣ ва солҳои 2010-2014 Сафири фавқулодда ва Томмулихтиѐри 
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Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Мамлакати Арабистони Саудӣ таъйин гаштааст – 

намояндаи доимии Тоҷикистон дар СҲИ.
1
 

Муҳассили шуъбаи арабии ДДТ ба номи В.И. Ленин Н. Назаров солҳои 

1973-1974 ва 1982-1987 дар Чумхурии Ироқ ба фаолияти тарҷумонӣ машғул 

гаштааст. Солҳои 1987-2002 вазифаи Ҷонишини раиси кумитаи ҳамфикрии 

мардумони Осиѐ ва Африқо ба уҳда дошта, солҳои 2002-2004 Ҷонишини 

мудири  шуъбаи Осиѐ ва Африқои ВКХ буд. Дар солҳои 2004-2007 дар 

вазифаи мудири  шуъбаи Осиѐ ва Африқои ВКХ қарор дошта, солҳои 2007-

2014 Сафири фавқулодда ва Томмулихтиѐри Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 

Ҷумҳурии Арабии Миср ба ҳисоб мерафт. 

Н. Назаров суруди миллии Тоҷикистон, чанде аз шеърҳои М. Миршакар, 

Гулназар К., Гулрухсор ва дигар шоиронро ба арабӣ тарҷума кардааст. Бо 

роҳбарии ӯ китоби Президент Э. Раҳмон “Тоҷикон дар оинаи таърих” дар се 

ва чор ҷилд дар шаҳри Қоҳира бо забони арабӣ ба чоп расидааст.
2
 

Мувофиқи маълумотҳои ба дастомада тоҷикон яктарафа адабиѐти 

арабро мавриди омӯзиш қарор надодаанд, балки арабҳо низ дар давраи 

шӯравӣ адабиѐту забони тоҷикиро омӯхта китобҳои зиѐде дар ин бора таълиф 

намудаанд. 

 Шумораи донишмандони араб, ки бо асарҳои илмии худ дар соҳаи 

омӯзиши муқоясавии адабиѐти форсу тоҷик ва араб натанҳо дар кишварҳои 

Шарқи Араб, балки дар доираҳои илмию адабии ҷаҳон шуҳрат доранд, хеле 

зиѐд аст. Барои мисол дар ин ҷо мо ба зикри номи чанд тан аз онҳо иктифо 

мекунем: Абдулваҳҳоб Аззом, Муҳаммад Ғунаймӣ Ҳилол, Ҳусейн Муҷиб ал-

Мисрӣ Муҳаммад Мусо ал-Ҳиндовӣ, Муҳаммад Абдуссалом Каффофӣ, 

Иброҳим Амин аш-Шаворибӣ аз Миср. Муҳаммад ал-Фуротӣ ва Муҳаммад 

Алтунҷӣ аз Сурия, Абдулҳақ Фозил, Ҳусейн Алӣ Маҳфуз, Аҳмад Ҳомид ас-

                                                           
1
ЮЛДАШЕВ Абдулло Курбанмаматович [Манбаи электронӣ]. URL:http:// 

https://centrasia.org/person2.php?st=1171869607 (санаи муроҷиат: 25.05.2017); 
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НАЗАРОВ Нарзулло. [Манбаи электронӣ]. URL: http://centrasia.org/person2.php?st=1186432673 (санаи 
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Сарроф аз Ироқ, Али аш-Шоббӣ аз Тунис, Виктор Юсуф ал-Кик аз Лубнон ва 

даҳҳо муҳаққиқони дигари кишварҳои гуногуни араб.
 1
 

Кори донишмандони мазкур аз он иборат аст, ки осори шоирону 

адибони тоҷикро ба ҷомеаҳои илмии арабӣ шинос намуда, онҳоро бо асарҳои 

дигар мавриди муқоисаи ҷиддӣ қарор доданд. Аз ҷумла, нависандаи машҳури 

ироқӣ Ғ.Т. Фармон асари  “Мухтасари тарҷумаи ҳоли худам”-и С. Айниро 

соли 1964 ба арабӣ тарҷума намудааст. Муҳаққиқи дигари ироқӣ Ҳ.А. 

Маҳфуз ба калимаҳои арабии осори назмии устод Айнӣ таваҷҷуҳ карда, дар 

яке аз бобҳои асари худ “Асар ал-луға ал-арабийя фи-л-луға ат-тоҷикийя”, ки 

Академияи илмҳои (минбаъд: АИ) Ироқ дар Бағдод солҳои 1964-1967 

интишор дод, қайд кардааст, ки калимоти арабӣ дар ашъори Айнӣ чаҳоряки 

миқдори умумии калимаҳоро ташкил медиҳад.
2
 

Дар солҳои минбаъда ба хусус солҳои шастуму ҳафтодум алоқаҳои 

илмӣ-фарҳангии Тоҷикистони шӯравӣ бо кишварҳои арабии Ироқ, Ямани 

Ҷанубӣ, Ямани Шимолӣ, Судон, Либия, Тунис, Миср ва ғайра рушду тараққӣ 

ѐфта, намояндагони соҳаҳои гунонгун аз ҷумла маориф ва фарҳанг ба 

кишварҳои ҳамдигар сафарҳои расмӣ анҷом додаанд. 

19 октябр соли 1963 ҳайати вакилони ҷамъияти дӯстии халқҳои Судон – 

ИШ, ки бо таклифи ҷамъияти шӯравии дӯстӣ ва алоқаи маданӣ бо 

мамлакатҳои араб ба ИШ ташриф оварда, аз Душанбе дидан намуданд. 

Ҳайати вакилон дар доираи сафари худ бо санъати устодони кандакории 

тоҷик шинос шуда, намоишгоҳи асарҳои рассомони советӣ, масҷиди “Ҷомӣ” 

ва китобхонаи ҷумҳуриявии ба номи Фирдавсиро тамошо карданд.
3
 

Бояд гуфт, ки ин аввалин сафар ва боздиди намояндагони  кишварҳои 

араб аз Тоҷикистони шӯравӣ буда, заминаи робитаҳои мустаҳками илмию 

фарҳангии ҳар ду кишвар ба ҳисоб мерафт. 

                                                           
1
 Мардонӣ, Т.Н. Саҳифаҳое аз равобити адабии арабу аҷам. [Матн] / Т.Н. Мардонӣ. -Душанбе: “Ирфон”, 
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3
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18 августи соли 1973 дар толори театри академии драмаи ба номи 

Лоҳутӣ маҷлиси тантанвие, ки ба расми кушоди Ҳафтаи дуюми дӯстии 

ҷавонони ИШ ва Ироқ бахшида шуда буд, барпо гашт.  

Дар ин чорабинӣ дастаҳои ҳунарии Тоҷикистон санъати рақсу суруд, 

суратгирӣ, расмкашӣ, кандакорӣ ва кинои тоҷикро
1
 барои меҳмонон 

муаррифӣ намуданд.
2
 

Гузаронидани ҳамчини чорабиниҳо дӯстии халқҳои ҳар ду кишварро 

зиѐд карда, дар тавсеаи робитаҳои илмию фарҳангияшон, ки дар он 

ҳамбастагиҳои зиѐде доранд, афзуд ва инчунин, ин боздидҳо омили сафарҳои 

фарҳангӣ ва илмии тоҷикон ба кишварҳои арабӣ гардид. 

9 апрели  соли 1977 дар ИШ ва Ироқ 5-солагии имзо шудани Шартномаи 

дӯстию ҳамкории ИШ ва Ироқ қайд гардид.  

Ҷамъияти дӯстии ИШ ва Ироқ якҷоя бо ҷамъияти дӯстӣ  ва алоқаҳои 

мадании Тоҷикистон бо мамлакатҳои хориҷӣ, вазорату идораҳо ва бо 

иттифоқҳои эҷодии Тоҷикистон ба ин тадбири муҳим тайѐрӣ дида, ҳайати 

вакилони советӣ бо сардории ҷонишини Раиси Шӯрои Вазирони Ҷумҳурии 

шӯравии сотсиалистии Тоҷикистон Р.Ю. Юсуфбеков, гуруҳи устодони 

санъат ва ходимони маданият ба Ироқ сафар карданд. 

Ба ин муносибат китобҳо, журналҳо, бюллетени информатсионии 

“Тоҷикистон” албомҳо, маълумотномаҳои дигар ба Ироқ фиристода шуда, 

санъати тасвирӣ, китобҳои нависандагони тоҷик, маснуоти зардӯзию заргарӣ, 

бозичаҳои сафолин, қолинҳо ва намунаҳои сару либоси миллӣ намоиш дода 

шуданд, ки дар он бунѐдкорӣ, ҳаѐти хушу хуррами халқи тоҷик инъикос 

ѐфтааст.
3
 

7 декабри соли 1979 ҳайати вакилони дӯстии “Тунис – ИШ” – бо 

сардории президенти ҳамин ҷамъият Нуриддин Гленза барои иштирок дар 

                                                           
1
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Рӯзҳои дӯстии ИШ ва Тунис ба Тоҷикистон омаданд. Устодони санъати 

Тунис низ ҳамроҳи ҳайати вакилон омаданд. 

Дар театри академии опера ва балети Тоҷикистон ба номи С. Айнӣ 

маҷлиси намояндагони аҳли ҷамъияти Душанбе барпо гардид. Дар маҷлис 

консерти калони устодони санъати Тоҷикистону Тунис иҷро карда шуд.
1
 

10 август дар Душанбе дар театри давлатии академии драмаи тоҷикии ба 

номи А. Лоҳутӣ ба муносибати Рӯзҳои дӯстии ИШ ва Яман дар Тоҷикистон 

маҷлиси ботантанаи намояндагони аҳли ҷамъият барпо гардид. Дар байни 

ҳозирон фаъолони сершумори шуъбаи тоҷикистонии Ҷамъияти шӯравии 

дӯстӣ бо мамлакатҳои араб буданд. Аъзоѐни ҳайати вакилони ҷамъияти 

дӯстии Яман – ИШ, ки бо сардории ноиби президенти он, директори 

департаменти консулҳои вазорати корҳои хориҷии Яман Абдураҳмон 

Ашшабибӣ ба Тоҷикистон омаданд, коркунони сафоратхонаи Яман дар ИШ, 

артистони ансамбли фолклории Яман дар иди дӯстӣ меҳмонони фахрӣ 

гардиданд. 

Дар назди иштироккунандагони маҷлис ҳунармандони ансамбли 

фолклории Яман ва устодони санъати Тоҷикистон консерт гузаронданд.
2
 

Аз соли 1967 Душанбе ва Санъо бародаршаҳр эълон гашта буданд. Таи 

ин муддат чанд бор ҳайати вакилони ин шаҳрҳо меҳмони якдигар буданд ва 

барои мустаҳкам намудани алоқаҳои иқтисодӣ, фарҳангӣ, маданӣ 

шартномаҳо бастанд. Аз ҷумла, соли 1988 дар Яман рӯзҳои ИШ (дар мисоли 

Тоҷикистон) баргузор гардид.
3
 

Ҳамчунин, бо имзои созишномаи ҳамкории маданӣ ва илмию техникии 

бародаршаҳрҳои Душанбе ва Санъо анҷом ѐфта, тарафҳо ба мамлакатҳои 

ҳамдигар фиристодани донишҷӯѐн, аспирантҳо ва мутахассисони забону 

адабиѐти тоҷик ва арабро пешбинӣ менамуданд. Ба нақша гирифта шуд, ки 
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дар мактабҳои олии Душанбе барои такмили ихтисоси дастпарварони 

мактабҳои Яман курсҳо кушода шаванд.
1
 

Мувофиқи қарордоди тарафайн ду устои халқӣ – зардӯз ва кандакори 

чӯб шашмоҳа ба Санъо сафарбар гаштанд. Онон дар корҳои тармимие, ки дар 

қисми куҳани шаҳри Санъо сурат гирифта буд, ширкат намуданд. Дар бораи 

ҳамкорӣ дар соҳаҳои варзиш, маданият ва туризм шартномаҳо имзо 

гардиданд ва аз 1 сентябри соли 1989 чор ҷавони яманӣ дар донишкадаҳои 

политехникӣ ва тибии Тоҷикистон ба таҳсил фарогир шуданд.
2
 

Соли 1975 занони Тунис ва дигар кишварҳои Африқо ба муносибати 

чорабиниҳои фарҳангӣ ба Тоҷикистон ташриф оварданд.
3
 

Ҷамъияти дӯстии Тоҷикистон ва ҳамкории фарҳангӣ бо кишварҳои 

хориҷӣ дар соли 1984 рӯзҳои фарҳангии ИШ ва Сурияро дар Тоҷикистон 

баргузор намуд. Ҳамчунин, ҷамъияти мазкур рӯзҳои фарҳангии ИШ дар 

кишварҳои араб мисли Ироқ соли 1977, Тунис соли 1981 ва Сурия соли 1983 

барпо кардааст.
4 

Яке аз василаҳо ва омилҳое, ки муносибатҳои фарҳангии тоҷику арабро 

бардавом нигоҳ медошт, адои маносики ҳаҷ мебошад. “Ҳаҷ дар луғат ба 

маънои қасди амри бузург ва азим аст, ки дар истилоҳи шаръӣ аз қасд ба сӯи 

Байтуллоҳи ҳаром (хонаи Аллоҳ) бо аъмоли махсус ва дар замони махсус 

иборат мебошад. Ҳаҷ дар шариати Ислом аз муҳимтарин фароиз буда, 

мункири он аз дин хориҷ аст.”
5
 

Ҳаҷ оини диниест, ки барои мусалмонони қудратманд фарзу лозим 

мегардад. Мардуми тоҷик аз замони интишорѐбии дини ислом ба ин рукни 

исломӣ аҳамияти ҷиддӣ медоданд. Вуҷуди Хонаи Каъба дар Арабистони 

Саудӣ сабаби робитаи фарҳангии ногусастании мардуми тоҷику араб 

мебошад. 
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Дар даврони ИШ ҳизби коммунистӣ ба ҳаҷ аз назари сиѐсӣ нигоҳ 

менамуд. Мақомоти амниятии Шӯравӣ ҳаҷро ҳамчун як роҳи иртиботи 

мусулмонон бо хориҷа дониста, онро чун воситаи ба дохил омадани 

рӯҳияҳои зиддишӯравӣ баҳо медоданд.
1
 

Сарфи назар аз он, ки ҳукумати шӯравӣ ҳаҷро роҳе барои ворид шудани 

ақидаҳои зиддишӯравӣ ба дохил медонист, аммо наметавонист, ки дар арсаи 

байналмиллалӣ шаҳрвандони мусалмони худро ба пуррагӣ аз сафари ҳаҷ 

манъ намояд.  

Чунин нигоҳи сиѐсӣ ба ҳаҷ, ки аз нахустин солҳои барпоии  низоми 

шӯравӣ дар зеҳни мақомоти ин давлат ташаккул ѐфта буд, то замони бозсозӣ 

дар нимаи дуюми солҳои 80-ум идома ѐфт. Аз ин рӯ ИШ сафари 

шаҳрвандони худ ба маросими ҳаҷро амалан манъ намуда, дар тӯли 

мавҷудияташ солона фақат ба 20-25 нафар афроди санҷидаву интихобшуда 

зери назорати шадид анҷоми ҳаҷро иҷозат медод. Аз сабаби бисѐр кам 

будани шумори ҳоҷиѐн, Идораи динии мусулмонони ОМ ва Қазоқистон пас 

аз анҷоми ҳаҷ ба онҳо ҳатто “гувоҳномаи ҳоҷигӣ” содир менамуд.
2
 

Нахустин сафари мусалмонон аз ИШ ба Маккаву Мадина моҳи ноябри 

соли 1944 ба вуқуъ пайвастааст. Ҳайати ҳоҷиѐн ҳамагӣ аз 6 нафар 

намояндаҳои мусалмонони ОМ ва Қазоқистон, иборат буд. Ба гуруҳ аз 

идораи назорати динӣ қозӣ М. Солеҳхоҷа сарварӣ мекард. Аз Тоҷикистон 

танҳо як нафар имом ва хатиби ҳамонвақтаи масҷиди ҷомеи Шайх 

Муслиҳиддини Хуҷанд қори Ҳоҷӣ Юсуф буд. Воқеан ин сафари таърихии 

ҳоҷиѐн, ки дар сиѐсати байналхалқии мамлакатамон дар замони мушкили 

Ҷанги Бузурги Ватанӣ саҳифаи тозае кушода буд, аҳамияти калон дошт.  

Сафари дигари гуруҳи мусалмонони тоҷик ба Маккаву Мадина соли 

1946 сурат гирифта, дар ҳайати он Баширхонтӯра Исҳоқӣ ҳамроҳ буд.
3
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2
 Ҳамон ҷо. С. 41. 

3
 Ғафоров, У. Ҳоҷӣ-Академик. [Матн] // Чархи гардун. 2003.26.12. №52 (384). 
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Ҳамин тавр, ҳар сол ѐ чанд сол баъд мусалмонони Тоҷикистон бо риояи 

талаботи лозима ба зиѐрати Хонаи Каъба сафарбар мегаштанд.  

Яке аз сафарҳои беназире, ки дар замони шӯравӣ ба сӯи Маккаву 

Мадина сурат гирифт, аз ҷониби олим ва масъули воломақоми ҳукуматии 

Тоҷикистон Б. Ғафуров анҷом ѐфта буд. Соли 1974 ба Б. Ғафуров имкон даст 

медиҳад, ки барои зиѐрати Хонаи Худо ба Маккаю Мадина ба ҳаҷ равад. То 

академик Б. Ғафуров ҳеҷ як намояндаи мусулмонони Шӯравӣ дар мақоми 

баланди давлатӣ ва коммунист ба сафари ҳаҷ нарафта буд.
1
 

Дар бораи сафари Б. Ғафуров ба ҳаҷ В.М. Алпатов чунин нигоштааст: 

“... ҳаҷҷи Б. Ғафуров ҳангомае шуд. Ин воқеаро ҳамчун бозгашти содиқона 

ба дин ва ѐ ҳамчун равиши сиѐсӣ барои хуб намудани равобити ИШ ва 

Арабистони Саудӣ маънидод мекарданд.”
2
 

Б. Ғафуров дар доираи сафари фарҳангӣ-динии худ бо Шоҳи 

Арабистони Саудӣ Файсал ибни Абдулазиз мулоқотҳои судманд намуда, 

имондорӣ ва ихлосмандии худу мардуми тоҷикро муаррифӣ кард.  

Б. Ғафуров замоне ба ҳайси намояндаи махсуси дабири Ҳизби 

коммунистӣ ба Арабистони Саудӣ фиристода шуд, ки муносибатҳои Шӯравӣ 

бо ҷаҳони ислом ва хусусан бо кишварҳои араб чандон хуб набуд. Ҳангоми 

суҳбат бо Шоҳи Арабистон Б. Ғафуров нияти ҳаҷ карданашро иброз медорад. 

Аз ин қасди олими тоҷик Шоҳ хушҳол шуда, дастури ба Макка фиристодани 

Б. Ғафуровро медиҳад.
3
 

Бояд гуфт, ки фарҳанги динии миллати тоҷик дар лаҳзаҳои вазнину 

буҳронӣ низ қатъ нагардидааст, зеро родмардони худогоҳи миллат 

фарзандони худро ба он таълим медоданд. Чунончӣ Б. Ғафуров дар суҳбат бо 

Шоҳи Арабистони Саудӣ гуфтааст: “ман, ки фарзанди мусалмон ҳастам, 

                                                           
1
 Ғафоров, У. Ҳоҷӣ-Академик. [Матн] // Чархи гардун. 2003.26.12. №52 (384). 

2
 Алпатов, В.М. Мудрый директор. // [Электронный ресурс]. URL: https:// http://ru.m.wikipedia.org. (дата 

обращение: 15.07.2017). 
3
 Ҷаъфарзода, Ҷ.С. Ҳаҷи муаррихи бузурги тоҷик. [Матн] // Фараж. 20.11.2013. №47 (364). 

http://ru.m.wikipedia.org/
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тавофи Каъбаро ҳанӯз аз овони ҷавонӣ сидқан ва самимона мехостам. Вале 

нуқси поям имконият намедод, ки ин рукни муқаддасотро иҷро намоям.”
1
 

И.М. Дяконов дар китоби худ чунин мегӯяд: “Вақте, ки Б. Ғафуров ба 

Москва баргашт, шахсони ба худаш наздикро ба утоқаш даъват карда, 

тахминан чунин гуфт: - Ин ки ман котиби аввали Кумитаи Марказии 

Тоҷикистон будам – ин беарзиш аст. Ин ки ман узви Кумитаи Марказии 

ҳизби коммунистии ИШ будам – беарзиш аст. Ин ки ман академик будам – 

арзиш надорад. Аммо ин ки ман ҳоҷӣ ҳастам – инро дар деҳаам қадр 

мекунанд. Ҳамин тавр ӯ ба ватанаш барои ҷонсупорӣ баргашт.”
2
  

Профессор Ҷонон Икромӣ дар бораи зиндагӣ ва марги Б. Ғафуров сухан 

ронда, чунин мегӯяд: “Ман бо зиндагониномаи бисѐр ашхоси бузург ошно 

гардида, борҳо итминон ҳосил кардаам, ки дар фарҷоми умр хоки Ватан ва 

дину мазҳаби аҷдодӣ онҳоро ба худ мекашанд. Академик Б. Ғафуров мисоли 

барҷастаи ин аст. 

Дар натиҷаи барасии зербоби мазкур метавон гуфт, ки: 

- бо таваҷҷуҳ ба даврони шӯравӣ ѐдовар шудан ба маврид аст, ки 

Тоҷикистон имкони ҳамкорӣ карданро бо ҳамаи кишварҳои араб ва 

созмонҳои исломӣ надошт. Балки танҳо бо он кишварҳое ҳамкорӣ мекард, ки 

бо сиѐсати ҳукумати шӯравӣ дар тазод набуда, бо он муносибитҳои ҳасанаро 

дар амал қарор дода буданд; 

- метавон гуфт, ки як қатор давлатҳои араб, аз ҷумла: Яман, Ироқ, Миср, 

Тунис, Либия, Судон ва Шоҳигарии Арабистони Саудӣ дар замони шӯравӣ 

амалан бо Тоҷикистон ҳамкориҳои илмӣ-фарҳангиро ба роҳ монда, дар тӯли 

мавҷудияти ИШ миѐни ҷонибҳо табодули илмӣ, адабӣ, фарҳангӣ ва кадрӣ 

зиѐд сурат гирифтааст; 

- қайд кардан ба маврид аст, ки Тоҷикистон бо ҳар яке аз ин кишварҳо 

дар самтҳои алоҳидае ҳамкорӣ менамуд. Масалан, бо Ямани Шимолӣ ва 

                                                           
1
 Ғафоров, У. Ҳоҷӣ-Академик. [Матн] // Чархи гардун. 2003.26.12. №52 (384). 

2
 Дьяконов, И.М. Книга воспоминаний [Текст] / И.М. Дьяконов. Санкт-Петербург: Европейский Дом, 1995. 

С. 737. 
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Ҷанубӣ илова ба ҳамкориҳои фарҳангӣ, дар самти омода кардани пизишкон 

муносибатҳои чашмрасе дошт. То ҳол намояндангони Ҷумҳурии Яман дар 

сатҳои гуногун аз соҳаи тандурустӣ ва табибони тоҷик ба некӣ ѐд мекунанд; 

- бо Ироқ дар баробари алоқаҳои фарҳангӣ, табодули кадрҳои 

забоншиносу тарҷумонҳо яке аз самтҳои рушд кардаи муносибатҳои ҳар ду 

кишвар ба шумор мерафт. Дар солҳои 80-уми асри гузашта донишмандону 

мутахассисони зиѐде аз Тоҷикистон дар Ироқ ба фаъолияти тарҷумонӣ 

машғул гардидаанд; 

- бо Тунис, Либия ва Судон ҳамкориҳоро метавон танҳо дар соҳаи 

фарҳанг мушоҳида кард, ки дар доираи он фарҳангиѐни ҳар ду ҷониб ҳунару 

дастовардҳои фарҳангии худро ба якдигар шинос менамуданд; 

- ҳамкориҳои Тоҷикистон бо Сурия ва Миср дар соҳаи табодули 

мутахассисони забондону мутарҷимон хеле равшан ба назар мерасад. 

Намунаи барҷастаи ин ҳамкориҳо ба ҳайси тарҷумони Президенти Ҷумҳурии 

Мисри Араб – Ҳусни Муборак фаъолият намудани мутахассиси тоҷик С. 

Раҳимов мебошад; 

- арабшиносоне, ки дар ин давра ба воя расиданд, ҷиҳати шиносоӣ ва 

омӯзиш додани забон, фарҳанг, таърих ва тамаддуни кишварҳои арабро ба 

мардуми шӯравӣ китобҳои зиѐде навиштаанд, аз ҷумла арабшиносони тоҷик;  

- муносибатҳо бо Шоҳигарии Арабистони Саудӣ бошад танҳо дар самти 

ҳаҷ амалӣ мегардид, ки ҳамасола шумораи муайян ва санҷидашудаи 

шаҳрвандон барои адои ҳаҷ ба шаҳрҳои Маккаву Мадина сафарбар 

мегаштанд; 
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БОБИ II. МАРҲИЛАИ ТАШАККУЛ ВА ИНКИШОФИ ҲАМКОРИҲОИ 

ИЛМӢ-ФАРҲАНГИИ ДУҶОНИБА ВА БИСЁРҶОНИБАИ ҶУМҲУРИИ 

ТОҶИКИСТОН БО КИШВАРҲОИ АРАБ (солҳои 1991-2016) 

2.1.  Ташаккули ҳамкориҳои илмӣ-фарҳангии дуҷониба ва бисѐрҷонибаи 

Ҷумҳурии Тоҷикистон бо кишварҳои араб (солҳои 1991-2006). 

Давлатҳои араб ва ѐ бо истилоҳи дигар ҷаҳони араб дар сиѐсати 

хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз самтҳои афзалиятноки ҳамкорӣ ба 

шумор меравад. Кишварҳои араб вобаста ба мавқеи ҷуғрофӣ, захираи 

бузурги нафту гази табиӣ
1
, таъриху фарҳанг ва тамаддуни бою пурғановат 

дар миқѐси ҷаҳонӣ аҳамияти бузурги стратегӣ дорад. Сарфи назар аз ин, 

халқҳои тоҷику араб бо ҳам муштаракоти зиѐди фарҳангӣ доранд. Боиси 

тазаккур аст, ки бо роҳандозӣ кардани муносибатҳои дӯстонаи мутақобила 

бо давлатҳои араб, имконияти зиѐде барои ҷалби сармоягузорони арабӣ 

пайдо хоҳад шуд. 

Кишварҳои араб дар ду қитъа: Осиѐ ва Африқо ҷой гирифта, масоҳати 

умумии онҳо зиѐда аз 13 млн км
2
 мебошад. Дар қитъаи Осиѐ давлатҳои 

Шоҳигарии Арабистони Саудӣ, Амороти Муттаҳидаи Араб (минбаъд: АМА), 

Баҳрайн, Ироқ, Қатар, Кувайт, Лубнон, Сурия, Умон, Урдун, Фаластин ва 

Яман ҷойгир буда, дар қитъаи Африқо бошад давлатҳои Алҷазоир, Либия, 

Мавритания, Марокаш, Миср, Сомалӣ, Судон, Тунис, Ҷибутӣ ва Ҷазираҳои 

Қоморӣ мавҷуд мебошанд.
2
 

Кишварҳои араб дар ҷаҳони муосир мавқеи хосаеро дошта, бо 

соҳибистиқлол гаштани Ҷумҳурии Тоҷикистон барои барқарор кардани 

ҳамкориҳои худ бо он дар самтҳои гуногун қадамҳои назарас гузоштаанд. 

Доир ба ҳамкориҳои дуҷонибаи Ҷумҳурии Тоҷикистон бо кишварҳои 

араб дар Консепсияи сиѐсати хориҷӣ чунин омадааст: “Ҷумҳурии 

                                                           
1
Арабские государства. Доклад ЮНЕСКО по науке. [Текст] / составители: Муниф Р. Зуъби и др. 2015 г. С. 

431- 469. 
2
 Кишварҳои аъзои Ҷомеаи кишварҳои Араб.
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(санаи муроҷиат: 30.05.2021); Ҷаҳони араб. [Манбаи электронӣ]. URL: http://m.marefa.org. (санаи муроҷиат: 

30.05.2021). 
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Тоҷикистон, бо истиқбол аз алоқамандии кишварҳои арабии ҳошияи Халиҷи 

Форс, аз қабили Арабистони Саудӣ, Давлати Қатар, Давлати Кувайт, АМА, 

ба сармоягузории лоиҳаҳои иқтисодии Тоҷикистон, ки аҳамияти миллӣ ва 

минтақавӣ доранд, ба  густариши ҳамкории мутақобила бо кишварҳои 

минтақаи мазкур саъй менамояд. Ба манзури таҳкими муносибатҳо бо ҷаҳони 

араб Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамкориро бо созмонҳои минтақавӣ, аз ҷумла 

Ҷомеаи Давлатҳои Арабӣ (минбаъд: ҶДА), густариш хоҳад дод. 

Ҷумҳурии Тоҷикистон бо таваҷҷуҳ ба нуфузу эътибори байналмилалии 

Ҷумҳурии Мисри Араб дар сиѐсати минтақа ва ҷаҳон ба густариши 

муносибатҳои ҳамкорӣ  алоқаманд аст. 

Ҷумҳурии Тоҷикистон қитъаи Африқоро ба ҳайси самти ояндадори 

ҳамкории мутақобилан судманд дар соҳаҳои гуногун арзѐбӣ мекунад. Ба ин 

муносибат, Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ояндаи наздик ба барқарор кардани 

робитаҳои ҳамкорӣ бо кишварҳои арабии шимоли Африқо, мисли 

Шоҳигарии Марокаш, Ҷумҳурии Халқии Демократии Алҷазоир (минбаъд: 

ҶХДА), Ҷумҳурии Тунис, Давлати Либиѐ ва ғайра саъй хоҳад намуд.”
1
 

Дар шароити густариши босуръати ҷаҳонишавӣ ва тавсеаи рӯзафзуни 

равандҳои ҳамгироии сиѐсиву иқтисодӣ дар арсаи ҷаҳон, Ҷумҳурии 

Тоҷикистон роҳандозии ҳамкориҳои бисѐрҷониба бо созмонҳову ниҳодҳои 

минтақавию байналмилалиро аз самтҳои афзалиятноки сиѐсати хориҷии худ 

мешуморад. 

Яке аз ин созмонҳо СҲИ мебошад, ки зиѐда аз 55 кишвари мусалмониро 

бо ҳам сарҷамъ намуда, шароити муносибро дар доираи худ барои 

ҳамкориҳои мутақобилан судманд пайдо намудааст. 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ин ниҳодро василаи муҳими муборизаи 

дастҷамъона бо хатару чолишҳои  глобалии замони муосир, саҳнаи бебадали 

ҳаллу фасли ихтилофот ва мушкилот дар низоми муносибатҳои 

                                                           
1
Консепсияи сиѐсати хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Бо Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 27 

январи соли 2015, №332 тасдиқ шудааст. [Матн]. 
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байналмилалӣ ва василаи муассири таҳкими амнияту суботи ҷаҳонӣ медонад 

ва бо мақсади саҳм гузоштан дар эҷоди низоми наву одилонаи муносибатҳои 

байналмилалӣ ва минтақавӣ, ҳамчунин ҳимоя ва пешбурди манфиатҳои 

миллии худ дар чаҳорчӯби онҳо ба таври фаъол ва густурда иштирок 

менамояд.
1
 

Дар раванди омӯзиш мо давраи ташаккул ва инкишофи ҳамкориҳои 

илмӣ-фарҳангӣ миѐни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва кишварҳои арабро ба ду 

марҳила ҷудо намудем, ки ин имкон медиҳад, то таърихи барқароршавии ва 

таҳаввули ҳамкориҳоро миѐни Тоҷикистону кишварҳои араб ба таври 

муфассал омӯхта шавад: 

- марҳилаи якум, солҳои 1991-2006 – барқароршавии ҳамкориҳои илмӣ-

фарҳангии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо кишварҳои араб; 

- марҳилаи дуюм, солҳои 2007-2016 - таҳаввули ҳамкориҳои илмӣ-

фарҳангии Тоҷикистон бо кишварҳои араб; 

Арабистони Саудӣ 11 январи соли 1992 ба ҳайси яке аз кишварҳои 

бонуфузи ҷаҳони араб истиқлолияти Ҷумҳурии Тоҷикистонро ба расмият 

шинохта, 22 феврали соли 1992 муносибатҳояшро бо он барқарор кардааст.
 2
 

Ҳанӯз аз 25 августи соли 1992 қарори Президент Р. Набиев доир ба 

кушодани сафоратҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар як қатор кишварҳо, аз 

ҷумла Арабистони Саудӣ содир шуда буд.
3
 

Боздиди кории фиристодаи махсуси Ҳукумати Арабистони Саудӣ аз 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ва мулоқоти ӯ бо Э. Раҳмон ва шахсони баландпояи 

Ҷумҳурӣ 24 - 25 сентябри соли 1995 доир гардид. 

Соли 1996 муносибатҳои дуҷонибаи Тоҷикистон бо кишварҳои арабии 

минтақа ба дараҷаи муайяне рушд ѐфтаанд. 
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30 июни соли 1997 Э. Раҳмон ба Арабистони Саудӣ сафар кард, ки дар 

доираи он бо Подшоҳ, Валиаҳди ӯ, вазири корҳои хориҷӣ, вазири вазорат оид 

ба ҳаҷ, намояндагони Шоҳигарӣ, Бонки Исломии рушд (минбаъд: БИР) ва 

тоҷикони муқими онҷо мулоқот намуд. Э. Раҳмон қайд кард, ки барои 

“гузаштан ба марҳилаи нави ҳамкориҳои дуҷониба ҷониби Тоҷикистон ният 

дорад, то дар замони наздик сафоратхонаи худро дар Арабистони Саудӣ 

кушояд ва ба иқдоми ҷавобии ҷониби Саудӣ умедвор мебошад”.
1
 

Яке аз натиҷаҳои ин сафар он буд, ки кредити бефоиз ба маблағи 16,7 

млн. доллари ИМА барои рушди соҳаи тандурустӣ ва маориф аз тарафи БИР 

ба Тоҷикистон пешкаш гардид. Дар доираи сафар созишномаи Генералӣ ва як 

қатор санадҳои дуҷонибаи ҳамкорӣ дар соҳаҳои сармоягузорӣ, техника, 

фарҳанг, ҷавонон ва варзиш миѐни ҷонибҳо ба имзо расида буд. 

То соли 1997 алоқаҳои Тоҷикистон бо Арабистони Саудӣ дар масъалаи 

тартиби сафарбар кардани шаҳрвандони ҷумҳурӣ барои адои ҳаҷ тавассути 

сафорати он дар шаҳри Москва амалӣ мегардид. Дар ҳамин сол ҷониби 

Тоҷикистон ҳайати кориеро бо роҳбарии раиси кумитаи оид ба корҳои дини 

назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади баррасӣ кардани 

масъалаҳои зикргардида ба шаҳри Ҷидда равон намуд. Дар натиҷа ҷонибҳо 

созишнома оид ба тартиби сафарбар кардани шаҳрвандони Ҷумҳурии 

Тоҷикистонро ба ин кишвар ба имзо расонданд.
2
 

21 майи соли 2003 муовини аввали Вазири корҳои хориҷии Арабистони 

Саудӣ ба Тоҷикистон сафар намуда, дар рафти он Созишномаи умумии 

ҳамкорӣ байни ҳукуматҳои ду кишвар ба имзо расид.
 3
 

Соли 2004 аз Мамлакати Арабистони Саудӣ нафароне ба ҳайси устодони 

забон ва адабиѐти араб дар ДМТ кору фаъолият кардаанд. 
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Моҳи ноябри соли 2005 мудири кафедраи филологияи араби ДМТ, С. 

Сулаймонов ва донишҷӯѐни курси 5-уми шуъбаи арабии факултети 

шарқшиносӣ дар семинари донишҷӯѐни мамлакатҳои исломӣ, ки дар шаҳри 

Маккаи Арабистони Саудӣ баргузор гардид, иштирок намуданд.
1
 

5 декабри соли 2005 Э. Раҳмон дар доираи сафари кории худ ба Маккаи 

мукаррама Арабистон бо ҳайати ҳамроҳаш эҳром ба бар карда, Каъбаро, 

зиѐрат намуд ва ҳаҷҷи “умра”-ро ба ҷо овард.
2
 

6 июни соли 2005 сафири ғайримуқими Арабистон Саудӣ дар 

Тоҷикистон эътиборномаи худро ба Президент Э. Раҳмон супорид.
 3
 

Ҳамин тавр муносибатҳои илмӣ-фарҳангии Тоҷикистону Арабистони 

Саудиро дар ин марҳила таҳлил карда, ба ин хулосаҳо омадан мумкин аст: 

- Арабистони Саудӣ бо назардошти умумияти таърихӣ ва фарҳангӣ аз 

рӯзҳои аввалӣ истиқлолият ба Тоҷикистон таваҷҷӯҳи хос дошта, барои 

барқарории муносибатҳо ва таҳкими он қадамҳои устувор гузоштааст; 

-  сафарҳои расмии Э. Раҳмон ба Арабистони Саудӣ ва намояндагони он 

ба Тоҷикистон, дастгириҳои молиявии он, адои ҳаҷҷи “Умра” аз тарафи 

Роҳбари кишвар дар ташаккули ҳамкориҳои ҳар ду давлат мусоидат намуда, 

шароити муносибро дар ин росто ба вуҷуд овард; 

- дар ин давра шаҳрвандони Тоҷикистон ҳамасола барои адои ҳаҷҷи 

фарзӣ ва умра ба Маккаю Мадина рафта, донишҷӯѐну омӯзгорон ҷиҳати 

иштирок дар семинару консфронсҳо ба ин кишвар сафарҳо анҷом додаанд; 

АМА 18 декабри соли 1995 алоқаҳои дипломатиро бо Ҷумҳурии 

Тоҷикистон барқарор намудааст.Э. Раҳмон бо даъвати Амири Давлати АМА 

16 - 18 декабри соли 1995 аз Абӯзабӣ боздиди расмӣ ба амал овард. Дар 

доираи сафари расмӣ Э. Раҳмон бо Амири Давлати АМА шайх Зойид оли 
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Ниҳѐн, ноиби Раиси давлат, Сарвазири Давлати АМА, ҳокими Дубай шайх 

Мактум оли Мактум ва дигар ашхоси воломақоми давлат мулоқоту сӯҳбатҳо 

баргузор намуда, ду санади байниҳукуматӣ - Созишномаи ташвиқ ва ҳимояи 

сармоягузориҳои хориҷӣ ва Созишномаи канорагирӣ аз ситонидани андози 

дубора ба имзо расиданд.
1
 

Э. Раҳмон ва Шайх Зойид ибн Раҳмат аз сатҳи ҳамкориҳои ҳар ду ҷониб 

изҳори қаноатмандӣ намуда, ҳамзамон қайд карданд, ки ин ҳамкориҳо 

ҷавобгӯи зарфиятҳои ҳар ду кишвар намебошад. Ҳангоми мулоқот 

ҳамкориҳо дар соҳаҳои кишоварзӣ, сохтмон, илм ва фарҳанг муҳим арзѐбӣ 

гардид.
2
 Сарвари давлат инчунин зикр кард, ки “Таҳким ва рушд додани 

муносибатҳои дӯстона бо АМА, ки он яке аз гаҳвораҳои тамаддуни инсонӣ 

буда, ҳамзамон яке аз кишварҳои таъсирбахши арабӣ ва ҷаҳони ислом 

мебошад, аз ҷумлаи самтҳои сиѐсати минтақавӣ ва байналмиллалии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ба шумор меравад”.
3
 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 6 августи соли 1997 доир ба ташкил 

намудани намояндагии тиҷоратии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар АМА қарор 

содир кард, ки дар натиҷа моҳи январ намояндагии тиҷоратии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дар аморати Дубай кушода гардид.  

Дар ҳамин сол Ҷамъияти Ҳилоли Аҳмари АМА бо ирсол кардани 

доруворӣ дар ҳаҷми 25 ҳазор доллари амрикоӣ ба Ҷумҳурии Тоҷикистон 

кумаки башардӯстона расонид.
4
 

15-25 октябри соли 1998 Т. Рӯзиев – намояндаи Вазорати фарҳанг барои 

дарѐфти маводи сӯратгирӣ ва дигар асбобҳои аккосӣ ба АМА ташриффармо 

гардид.
5
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Соли 2004 муассисаи байналмилалии «Тайиба»-и АМА ба факултети 

шарқшиносии ДМТ маводи техникӣ ва таълимиро туҳфа кард. Инчунин ин 

ширкат дар таъмири синфхонаҳои ин факултет саҳмгузорӣ намуд.
1 

8 декабри соли 2005 Э. Раҳмон дар ҳошияи саммити 3-уми фавқулодаи 

СКИ дар шаҳри Макка бо Роҳбари ВКХ АМА мулоқоти самимию 

натиҷабахшеро баргузор намуд.
2
 

Омӯзиши раванди барқароршавии муносибатҳои Тоҷикистону АМА дар 

ин марҳила имкон медиҳад, ки чунин хулоса кунем: 

- АМА дар ин давра ҳамчун кишвари тарақиѐфтаи ҷаҳони араб 

алоқаҳоро бо Тоҷикистон барвақт барқарор карда, бо сафри Э. Раҳмон ба ин 

кишвар ҳамкориҳои дуҷониба рӯ ба инкишоф қарор гирифтанд; 

- дар ин марҳила намояндагии тиҷоратии Тоҷикистон дар Дубай кушода 

гардида, василаи ҳамкории фарҳангӣ низ муҳайѐ карда шуд, ки дар натиҷа 

намояндаи ВФ Тоҷикистон ба АМА сафарбар гардид; 

- ҳамкорӣ дар соҳаи маориф ва илм низ дар ин давра барқарор гашта, 

сармоягузориҳо дар ин самт то ҳадде татбиқ ѐфтааст; 

Шоҳигарии Баҳрайн дар аввалҳои даҳаи навадуми асри гузашта 

истиқлолияти Ҷумҳурии Тоҷикистонро пазируфта, 20 майи соли 1995 

муносибатҳои дипломатӣ байни ин кишварҳо барқарор гардид. 

27 июли соли 2005 Э. Раҳмон эътиборномаи сафири Баҳрайнро қабул 

кард. Пас аз анҷом ѐфтани маросими расмӣ миѐни ҷонибҳо мубодилаи афкор 

дар атрофи масъалаҳои муҳимми сатҳи кунунӣ ва дурнамои рушди 

ҳамкориҳои  дӯстонаи ҳар ду миллат ва кишвар сурат гирифт. 

“Мо, - қайд намуд Э. Раҳмон, - ба муносибатҳои дӯстона ва ҳамкорӣ бо 

кишварҳои Араб, ба хусус кишварҳои халиҷи Форс аҳамияти хоса медиҳем, 

зеро моро бо мардуми ин минтақа алоқаҳои иҷтимоӣ, таърихӣ-фарҳангӣ ва 
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манфиатҳои умӯмӣ дар сатҳи созмонҳои исломию байналмиллалӣ бо ҳам 

мепайвандад”.
1
 

7 декабри соли 2005 Э. Раҳмон дар Макка бо Шоҳи Баҳрайн Ҳамад ибни 

Исо мулоқот намуда, дар ҷараѐни он масоили бароҳ мондани ҳамкориҳои 

дуҷониба баррасӣ гардиданд. 

Шоҳи Баҳрайн Ҳамад ибни Исо, ба имкониятҳои доштаи Тоҷикистон 

дар соҳаи муносибатҳои иқтисодӣ диққати вижа дода, қайд кард, ки барои 

рушду таҳкими ҳамкориҳои мутақобилан судманди Тоҷикистону Баҳрайн 

бояд қабл аз ҳама дар муносибатҳои сатҳи соҳибкорӣ ва бонкҳои хусусӣ 

мусоидат намуд. Инчунин, ҷонибҳо дар бораи роҳандозии ҳамкориҳои илмӣ-

фарҳангӣ андешаву пешниҳодҳои судманди худро иброз карданд.
 2
 

Бо барасии таърихи ташаккули муносибатҳои Тоҷикистону Баҳрайн мо 

ба чунин хулоса расидем: 

- гарчанде ки Баҳрайн Сафири ғайри муқими худро дертар дар 

Тоҷикистон таъйин намуд, вале ин иқдом заминае барои шаклгирии 

муносибатҳои ҳар ду кишвар гардид; 

- мулоқоти Э. Раҳмон бо Шоҳи Баҳрайн дар соли 2005 самараи муфиде 

дар ҳамкориҳои гуногунҷабҳаи дуҷониба ба вуҷуд овард; 

- ташаккули ҳамкориҳои гуногунҷабҳа байни Тоҷикистон ва Баҳрайн 

заминаи муносибро дар рушди робитаҳои илмӣ-фарҳангӣ ба миѐн гузошт;  

Ҷумҳурии Ироқ 30 ноябри соли 1995 муносибатҳои дипломатии худро 

бо Ҷумҳурии Тоҷикистон барқарор намуд.
3
 

Соли 1995 дастаи ҳунарии тоҷикон таҳти роҳбарии Ҳунарпешаи халқии 

Тоҷикистон Зафар Нозим дар озмуни байналмилалии Бобулистон, ки дар 

Бағдод баргузор гардид, иштирок намуда, сазовори ҷои аввал гардидааст.
4
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11 феврали соли 1999 Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон эътимодномаи 

Сафири Ҷумҳурии Ироқ ал-Дуриро дар Тоҷикистон қабул кард. 

Баъд аз анҷоми маросими расмии супоридани эътимоднома, Сарвари 

давлат ва Сафири Ироқ роҷеъ ба масоили муносибатҳои дуҷониба ва 

байналмиллалӣ, ки манфиати мутақобил дорад, табодули афкор намуданд. 

8 майи соли 1999 Сафорати Ҷумҳурии Ироқ дар Москва аз номи ВФ 

Ҷумҳурии Ироқ аз ВФ Ҷумҳурии Тоҷикистон барои иштирок дар Фестивали 

байналмиллалии эҷодиѐти мардумӣ, ки аз 22 сентябр то 2 октябри соли 1999 

баргузор гардида буд, даъват ба амал овард.
1
 

13 ноябри соли 2000 дар ҳошияи иҷлосияи IX СКИ дар Давҳа Э. Раҳмон 

бо ҷонишини Раиси Шӯрои фармондеҳии инқилобии Ироқ мулоқот карда, 

сатҳи кунунӣ ва дурнамои ҳамкориҳои дуҷонибаро баррасӣ намуданд ва 

барои тақвият бахшидани алоқаҳои Тоҷикистону Ироқ дар соҳаҳои иқтисод 

ва фарҳанг ибрози омодагӣ намуданд.
2
 

Аз таърихи 22 сентябр то 7 октябри соли 2002 дар Ҷумҳурии Ироқ 

Фестивали фолклории умумиҷаҳонӣ баргузор гашт, ки аз ҷониби Тоҷикистон 

Ансабли давлатии хизматнишондодаи рақсии “Лола” барои иштирок дар он 

даъват гардида буд.
3
 

12 ноябри соли 2004 Э. Раҳмон ба муносибати иди Рамазон ба унвони 

Президенти Ироқ Ғозӣ-Уҷайл Ал-Явар барқияи табрикотӣ ирсол намуд.
 4
 

Омӯзиши таърихи муносибатҳои Тоҷикистону Ироқ дар ин давра имкон 

медиҳад, ки ба хулосаҳои зерин бирасем: 

- Ироқ бо мақсади барқарор кардани муносибатҳои дӯстонаи дерина, ки 

дар замони ИШ бо Тоҷикистон дошт, дар ин давра Сафири худро дар он 

таъйин карда, муносибатҳои фарҳангиро бо кишвари мо дубора эҳѐ намуд; 
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- дар аввалин фурсат ҷониби Ироқ намояндагони фарҳангии 

Тоҷикистонро барои иштирок дар чорабиниҳои байналмиллалии фарҳангӣ 

даъват намудааст, ки ин аз рушди равобити фарҳангӣ дарак медиҳад; 

- пас аз нооромиҳое, ки ба дигаргунии Ҳукумати Ироқ оварда расонд, 

алоқаҳои фарҳангии Тоҷикистон бо Ироқ аз нав оғоз гардид; 

Давлати Қатар 13 декабри соли 1994 муносибатҳои дипломатиро бо  

Ҷумҳурии Тоҷикистон барқарор намуд.
1
 

Ҳанӯз моҳи ноябри соли 1992 Вазири корҳои хориҷӣ Р. Олимов ба Қатар 

сафар карда, дар мулоқот бо намояндагони ҷониби қатарӣ, Протоколеро оид 

ба мавқеи Тоҷикистону Қатар вобаста ба як қатор масъалаҳои сиѐсӣ ба имзо 

расонданд. Инчунин, шартномаи ҳамкории тиҷоративу иқтисодӣ ва 

созишнома доир ба рушди ҳамкориҳои фарҳангӣ байни давлатҳо баста шуд.
2
 

Якумин созишномаи ҳамкории байниҳукуматие, ки миѐни Тоҷикистону 

Қатар ба имзо расидааст, созишномаи ҳамкорӣ дар соҳаи илму фарҳанг 

мебошад, ки он моҳи ноябри соли 1996 дар шаҳри Москва сурат гирифтааст.
3
 

Аввалин дидори Э. Раҳмон бо Амири Давлати Қатар 10 декабри соли 

1997 дар ҳошияи Мулоқоти сарони давлатҳои узви СКИ дар Теҳрон барпо 

шуд. Ҷонибҳо барои тақвияти ҳамкориҳои дуҷонибаи мутақобил, сафарҳои 

расмии сатҳи баландро ба кишварҳои якдигар саривақтӣ шумориданд. 

15 - 19 марти 1998 ҳайати расмии Тоҷикистон бо сарварии Т. Назаров 

дар иҷлосияи XXV вазирони корҳои хориҷии кишварҳои узви СКИ, ки дар 

Давҳа баргузор гардид,  ширкат намуда, дар ҳошияи он бо ҳамтои қатарии 

худ мулоқот орост. 

13 ноябри соли 2000 Э. Раҳмон дар ҳошияи иҷлосияи IX СКИ  дар Давҳа 

бо Амири Қатар Ҳамад ибни Халифа оли Сонӣ мулоқот кард. 
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Дар ҷараѐни мулоқоти дуҷониба Амири Давлати Қатар ҳамчун раиси 

мулоқоти IX сарони давлатҳои узви СКИ аз Э. Раҳмон барои иштироки 

фаъолу муфид дар саммити мазкур, изҳори ташаккурӣ намуд. 

Ҳангоми барасии масъалаҳои дурнамои муносибатҳои дуҷониба  

зарурати кушодани хатсайрҳо байни ду давлат, таъкид гардид.
1
 

Бо таҳлили масъалаи ҳамкориҳои илмӣ-фарҳангии Тоҷикистону Қатар 

дар ин марҳила метавон ба ин натиҷаҳо расид: 

- ҳанӯз дар соли 1992 бо имзо гаштани шартномаҳои ҳамкорӣ заминаи 

муносибатҳо байни Тоҷикистону Қатар гузошта шуданд; 

- яке аз мушкилотҳое, ки баъзе кишварҳои араб дар робита бо давлати мо 

доштанд, шинохти идеологияи роҳбарияти Тоҷикистон буд. Суоле дар зеҳни 

онҳо буд, ки оѐ идеологияи коммунистӣ ҳам бо пош хурдани ИШ аз 

кишварҳои ОМ кӯч мебандад?;
2
 

- дар ин марҳила мулоқотҳои сатҳи олии ҷонибҳо барои марҳилаи нав 

заминаи рушди ҳамкориҳои мутақобил гардиданд; 

Қувайт дар қатори кишварҳои арабиест, ки истиқлолияти Ҷумҳурии 

Тоҷикистонро 31 марти соли 1995 ба расмият шинохтааст. 

Моҳи феврали соли 1992 ҳайати расмии Қувайт зери роҳбарии  Вазири 

молияи Давлати Қувайт аз Душанбе боздиди корӣ ба амал оварда,
3
 дар 

ҷараѐни он бо Сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон А. Мирзоев ва роҳбарони 

вазорату идораҳои дахлдори ҷумҳурӣ масъалаҳои дурнамои ҳамкориҳои 

гуногунсоҳаи байни ду кишварро мавриди баррасӣ қарор дод. 

Қувайт якумин кишвари арабиест, ки Президенти Тоҷикистон ба он 

сафари расмӣ анҷом додааст. Э. Раҳмон 17 - 19 апрели 1995 бо даъвати 

Амири Қувайт шайх Ҷобир ал - Аҳмад ал - Ҷобир ас - Сабоҳ аз Қувайт 
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боздиди расмӣ ба амал овард. Дар доираи сафар Э. Раҳмон бо Амири Қувайт, 

муовини аввали Сарвазир, вазири корҳои хориҷӣ мулоқотҳо анҷом дода, 

созишномаҳои ҳамкориро дар соҳаи иқтисод, тиҷорат, илм ва техника, 

иттилоот, дар бораи ташвиқ ва ҳимояи мутақобилаи сармоягузориҳо ва 

Протокол дар бораи сурат додани машваратҳо байни вазоратҳои корҳои 

хориҷии ду кишвар ба имзо расониданд. 

Давлати Қувайт Сафири худ дар Ҷумҳурии Исломии Покистон 

Муҳаммад Аҳмад ар-Рӯмиро баҳори соли 1998 ҳамзамон сафир дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон таъйин намуд. 6 майи соли 1999 Сафири Давлати 

Қувайт дар Тоҷикистон эътимодномаи худро ба Президенти Тоҷикистон 

супорид. Сафири Қувайт чорумин сафири арабӣ баъд аз Фаластин, Миср ва 

Ироқ буд, ки дар Тоҷикистон аз ҷониби Э. Раҳмон қабул гардид.
1
 

Дар барасии ҳамкориҳои илмӣ-фарҳангии Тоҷикистону Қувайт дар ин 

давра мо ба ин хулосаҳо расидем: 

- Қувайт аз аввалин кишварҳои араб аст, ки соли 1992 намояндагони 

соҳаҳои гуногуни худро барои ба роҳ мондани муносибатҳои дӯстона ба 

Тоҷикистон равон карда, ба он кӯмакҳои башардӯстона кардааст; 

- сафари расмии Э. Раҳмон ба Қувайт имконият дод, ки миѐни ҷонибҳо 

созишномаҳои ҳамкорӣ баста шуда, заминаи ҳамкориҳоро асос гузошт; 

- ташаккули ҳамкориҳои гуногунҷабҳа байни Тоҷикистон ва Қувайт 

заминаи муносибро дар рушди робитаҳои илмӣ-фарҳангӣ ба миѐн овард; 

Лубнон 21 июни соли 1996 муносибатҳои дипломатиро бо Ҷумҳурии 

Тоҷикистон барқарор кардааст.
2
 

12 ноябри соли 2004 Э. Раҳмон ба муносибати иди мубораки Рамазон ба 

Президенти Ҷумҳурии Лубнон барқияи табрикотӣ ирсол намуд.
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15 феврали соли 2005 Э. Раҳмон дар робита ба марги фоҷиавии 

Сарвазири Лубнон Рафиқ Ал-Ҳарирӣ, ки дар Бейрут ҷони худро аз даст дод, 

ба Президенти Ҷумҳурии Лубнон Эмил Лаҳуд барқияи тасаллият ирсол 

намуда, ин амали ваҳшиѐна ва терористиро қотеона маҳкум карда, ба 

Ҳукумат ва мардуми Лубнон ибрози ҳамдардӣ намуд.
1
 

Ҳамин тариқ таҳлили марҳилаи барқароршавии муносибатҳои илмӣ-

фарҳангии Тоҷикистону Лубнон чунин натиҷаҳоро дар пай дорад: 

- сарфи назар аз барвақт барқарор шудани равобити дипломатӣ миѐни 

ҷонибҳо, ҳамкориҳо дар сатҳи мукотиботи дипломатӣ қарор доштанд; 

- мушкилии асосии муносибатҳо ин вазъи ноороми Лубнон мебошад, ки 

барои Тоҷикистони тозаистиқлол имконияти ҳамкориро намедод; 

Сурия 29 марти соли 1992 алоқаҳои дипломатияшро бо Ҷумҳурии 

Тоҷикистон барқарор намудааст.
2
 

Соли 1998 миѐни Тоҷикистону Сурия 4 санади ҳамкорӣ баста шуда, дар 

соли 1999 - 2000 се санади ҳамкории дигар ба он илова гардид.
3
 

Муносибатҳои дипломатии Тоҷикистон бо ин кишвари муҳимми 

минтақа сарфи назар аз заминаҳои шартномавию ҳуқуқии ҷой дошта, як 

муддат аз рушду тавсеа боз монданд.  

17 октябри соли 2003 дар ҳошияи саммити Х СКИ дар Куала Лумпур Э. 

Раҳмон бо Президенти Сурия Б. Асад вохӯрӣ намуд. Дар он ҷонибҳо масоили 

ҳамкориҳои дуҷонибаро баррасӣ карда, дар бораи барқарор кардани алоқаҳои 

дерина ва муносибатҳои нави мутақобил, суҳбат карданд. Сарони ҳар ду 

кишвар дар ин росто тариқи дипломатӣ ташкил кардани асоси шартномавӣ-

ҳуқуқии муносибатҳои дуҷонибаро ҳадафманд арзѐбӣ намуданд.
4
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12 ноябри соли 2004 Э. Раҳмон ба муносибати иди мубораки Рамазон ба 

унвони Башор Асад барқияҳои табрикотӣ ирсол намуд. 

Солҳои 2005 ва 2006 аз Ҷумҳурии Сурия чанд нафар ба ҳайси устодони 

забон ва адабиѐти араб дар ДМТ кору фаъолият кардаанд.
1
 

Дар барасии масъалаи истиқрори муносибатҳои илмӣ-фарҳангии 

Тоҷикистону Сурия натиҷаҳои зерин гирифта шуд: 

- созишномаҳое, ки дар солҳои 90-ум миѐни Тоҷикистону Сурия баста 

шудаанд, заминаи ҳамкориҳои илмӣ-фарҳангиро ба вуҷуд овардаанд; 

- мутахассисони забон ва адабиѐти араб аз Сурия дар ин давра дар ДМТ 

барои таълими донишҷӯѐн ҷалб гардида буданд; 

- дар ин давра теъдоди зиѐде аз шаҳрвандони Тоҷикистон ба тариқи 

ғайри расмӣ дар донишгоҳҳои Сурия ба таҳсили илм машғул гаштаанд; 

Салтанати Уммон низ мисли дигар кишварҳои араб истиқлолияти 

Ҷумҳурии Тоҷикистонро ба расмият шинохтааст. Аммо барқароршавии 

муносибатҳои дипломатии Тоҷикистон бо ин кишвари арабӣ то соли 2006 

расман эълон нагардидааст. 

31 январи соли 2004 ба муносибати Иди Қурбон Э. Раҳмонро сарони 

бисѐр давлатҳо табрик намуданд. Аз ҷумла, ба унвони Э. Раҳмон аз номи 

Султони Уммон – Қобус ибни Саид номаи шодбош расид. 

 12 ноябри соли 2004 Э. Раҳмон ба муносибати иди мубораки Рамазон ба 

унвони сарони як қатор кишварҳо аз ҷумла Султони Уммон – Қобус ибни 

Саид барқияи табрикотӣ ирсол намуд.
2
 

Ҳангоми омӯзиши муносибатҳои Тоҷикистону Уммон мо ба ин хулоса 

омадем, ки: 

- муносибатҳо расман дар ин давра миѐни ҷонибҳо барқарор нашуда, 

муносибатҳо дар сатҳи мукотиботи дипломатӣ қарор доштанд; 
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Тоҷикистон дар соли 2004). [Матн] / А. Шарипов, С. Шамсиддинов.–Душанбе: «Деваштич», 2005. С. 196. 
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- камтаваҷҷуҳии ҳукуматҳои ҳар ду кишвар монеаи барқроршавӣ ва 

рушди муносибатҳои дуҷониба ба шумор меравад; 

Шоҳигарии Ҳошимии Урдун истиқлолияти Ҷумҳурии Тоҷикистонро 

дар солҳои аввали соҳибистиқлолӣ ба расмият шинохта, соли 1997 

муносибатҳои дипломатӣ байни ҳар ду кишвар барқарор гардиданд.
1
 

19 апрели соли 2004 Э. Раҳмон Маликаи Урдун хонум Нӯрро ба сифати 

сафири иродаи неки барномаи рушди СММ ба ҳузур пазируфт. Дар мулоқот 

вобаста ба робитаҳои дуҷониба низ мубодилаи афкор сурат гирифт. 

“Ҳамкории зичи ҳар ду кишвар ба манфиати халқҳоямон мусоидат мекунад, 

биноан, мо барои рушди босуръати муносибатҳои Тоҷикистону Урдун ҳамаи 

саъю кӯшишро ба харҷ хоҳем дод” -қайд кард Э. Раҳмон.
2
 

12 ноябри соли 2004 Э. Раҳмон ба муносибати иди мубораки Рамазон ба 

унвони Шоҳи Урдун Абдуллоҳи Дувум барқияи табрикотӣ ирсол намуд. 

26 июни соли 2005 Э. Раҳмон бори дуюм бо Малика Нӯр, ки бо сафари 

корӣ ба Тоҷикистон омада буд, мулоқот намуда, барномаи кории он хеле 

пурмуҳтавою фарогири бахшҳои муҳимми ҳаѐти ҷомеа, аз қабили маъорифу 

тандурустӣ, фарҳанг ва дигар соҳаҳои иҷтимоӣ буд. 

11 ноябри соли 2005 Э. Раҳмон вобаста ба амалиѐтҳои террористӣ, ки 

сабаби осеб дидани даҳҳо нафар сокинони осоишта дар Аммон гардид, ба 

Абдуллоҳи II барқияи тасаллият ирсол намуд.
3
 

Барасии таърихи барқароршавии муносибатҳои Тоҷикистону Урдун ба 

натиҷаҳои зерин оварда расонд: 

- гарчанде, ки равобити миѐни ҷонибҳо дар ин давра расман барқарор 

шудаанд, вале равобит дар сатҳи мукотиботи дипломатӣ ба назар мерасад; 

- камтаваҷҷуҳии ҳукуматҳои ҳар ду кишвар монеаи ташаккул ва рушди 

муносибатҳои дуҷониба ба шумор меравад; 

                                                           
1
 Саидов, З.Ш. Таджикистан: межгосударственные отношения в период становления внешней политики. – 

Третье издание. [Текст] / З. Саидов. – Душанбе: ООО «Контраст», 2012. С.79. 
2
 Давлятов, З.Қ. Тоҷикистон ва шоҳигариҳои арабӣ: ҳамкорӣ ва дурнамо (таҷрибаи таҳлили иҷтимоию 

сиѐсӣ). [Матн] / З. Қ. Давлятов. – Душанбе. “Дониш”, 2018, С. 192. 
3
 Ҳамон ҷо. С. 192. 
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Давлати Фаластин аз аввалин кишварҳои арабиест, ки истиқлолияти 

Тоҷикистонро эътироф карда, 6 марти соли 1992 бо он муносибатҳои 

дипломатияшро барқарор намудааст.
1
 

Бояд гуфт, ки аз миѐни кишварҳои араб Ҳукумати Фаластин аввалин 

шуда, сафири худро дар Тоҷикистон таъин кард. 3 октябри соли 1995 сафири 

Давлати Фаластин эътимодномаи худро ба Э. Раҳмон супорид. 

12 ноябри соли 2004 Э. Раҳмон ба унвони Рӯҳӣ Фатуҳ – Раиси Маҷлиси 

Қонунгузории Фаластин, иҷрокунандаи Вазифаи Раиси Ҳокимияти Миллии 

Фаластин барқияи таъзия фиристода, ҳамдардии амиқи мардум ва ҳукумати 

Тоҷикистонро дар мавриди вафоти Раиси Созмони озодихоҳи Фаластин ва 

Президенти он кишвар Ёсир Арафот иброз дошт. 

Соли 2004 муносибатҳои Тоҷикистон бо Фаластин вобаста ба қазияи 

Фаластин дар сатҳи гуфтугӯ ва мукотиботи бардавоми сиѐсӣ сурат мегирифт. 

22 апрел Э. Раҳмонов фиристодаи вижаи Президенти Фаластин Аҳмад 

Абдусалом Маҷдалониро ба ҳузур пазируфт.  

Мо, -изҳор дошт Э. Раҳмонов ҳамеша ба мардуми Фаластин, ки барои 

барпо кардани давлати комили худ муборизаи одилона мебарад, бо назари 

таваҷҷӯҳ менигарем. Умедворем, ки дар натиҷаи кӯшишҳои пайвастаи 

ҷонибҳо ва умуман ҷомеаи ҷаҳонӣ аз тариқи музокирот роҳи мақбули ҳалли 

ин қазия дарѐфт хоҳад шуд. 

Э. Раҳмонов баѐн дошт, ки Тоҷикистон тарафдори ҳалли одилонаи 

қазияи Фаластин буда, дар ин ҷода кӯшишҳои худро дар қатори дигар 

давлатҳои ҷаҳон зимни СММ, СКИ ва дигар созмону сохторҳои 

байналмилалӣ дареғ нахоҳад дошт.
2
 

Дар омӯзиши марҳилаи аввали барқароршавии муносибатҳои 

Тоҷикистону Фаластин ба натиҷаҳои зерин расидан мумкин аст: 

                                                           
1
 Cиѐсати хориҷии Тоҷикистон дар масири истиқлолият. [Матн] / Зери назари Ҳ. Зарифӣ.-Душанбе: 

«Ирфон», 2011, С.256. 
2
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- равобити миѐни ҷонибҳо дар ин давра расман барқарор шуда, Фаластин 

сафири ғайри муқими худро дар Тоҷикистон таъйин намуд; 

- дар ин марҳила муносибатҳои Тоҷикистон бо Фаластин дар сатҳи 

гуфтугӯ ва мукотиботи бардавоми сиѐсӣ сурат гирифтааст; 

Ҷумҳурии Яман моҳи ноябри соли 1996 муносибатҳои дипломатиро бо 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон барқарор намудааст.
1
  

25 феврали соли 1997 муносибатҳои дипломатӣ байни Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Яман барқарор шуданд.
2
 

Моҳи декабри соли 2005 дар ҳошияи Иҷлосияи фавқулоддаи СКИ дар 

шаҳри Маккаи Мукаррама Э. Раҳмон бо Алӣ Абдулло Солеҳ мулоқот доир 

кард, ки дар ҷараѐни он баҳри таҳкиму тавсеаи муносибатҳои мутақобилаи 

Тоҷикистон бо ин кишвар самараи зиѐд ба бор омад.
3
 

7 декабр ҳангоми мулоқоти Э. Раҳмон бо Алӣ Абдулло Солеҳ 

масъалаҳои дар сатҳи баланди ҳукуматӣ бардоштани муносибатҳои деринаи 

судмандро дар соҳаҳои фарҳанг, маъориф, тандурустӣ ва дигар мавзӯъҳои 

мавриди назари тарафайнро баррасӣ карданд. 

Ҷонибҳо ба хулосае омаданд, то ба кишварҳои ҳамдигар сафарҳои расмӣ 

анҷом диҳанд, зеро ин иқдом асоси ҳуқуқӣ-шартномавии ҳамкориҳои 

диҷонибаи нисбатан фаъолро ба бор хоҳад овард.
4
 

Солҳои 2004 – 2006 аз давлати Яман чандин нафар ба ҳайси устоди 

забон ва адабиѐти араб дар ДМТ фаъолият кардаанд.
5
 

Дар барасии масъалаи муносибатҳои илмӣ-фарҳангии Тоҷикистону 

Яман натиҷаҳои зерин гирифта шуд: 
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- мулоқотҳои сатҳи олии ҷонибҳо дар ин марҳила ҷараѐни 

барқароршавии ҳамкориҳои илмӣ-фарҳангиро тақвият бахшиданд; 

- мутахассисони забон ва адабиѐти араб аз Яман дар ин давра дар ДМТ 

барои таълими донишҷӯѐн ҷалб гардида буданд; 

- дар ин давра теъдоди зиѐде аз шаҳрвандони Тоҷикистон ба тариқи 

ғайри расмӣ дар донишгоҳҳои Яман ба таҳсили илм машғул гаштаанд; 

Ҷумҳурии Халқӣ-Демократии Алҷазоир 10 январи соли 1992 

истиқлолияти Ҷумҳурии Тоҷикистонро ба расмият шинохт. Муносибатҳои 

дипломатӣ бо ин кишвар 10 июли соли 1997 барқарор шуданд.
1
 

Моҳи сентябри соли 2002 ба муносибати ХI солагии истиқлолияти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон Президенти ҶХДА Абдулазиз Бутефлиқа паѐми 

табрикотиро ба Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ирсол намуд. 

23 июни соли 2002 Э. Раҳмон эътимодномаи Сафири Фавқулода ва 

Мухтори Алҷазоир Ҳасан Ал-Аскариро пазируфта, бо ӯ мулоқот намуд.
2
 

12 ноябри соли 2004 Э. Раҳмон ба муносибати иди мубораки Рамазон ба 

унвони Абдулазиз Бутефлиқа барқияи табрикотӣ ирсол намуд. 

8 декабри соли 2005 Э. Раҳмон дар доираи сафари корӣ дар Макка бо 

Раиси Сенати Алҷазоир Абдулқодир Солеҳ вохӯрӣ кард. 

Дар вохӯрӣ масъалаи ба роҳ мондани муносибатҳои мутақобилан 

судманд байни ҳар ду кишвар баррасӣ гардид. 

Ҷонибҳо роҷеъ ба зарурат ва имкониятҳои ҳамкориҳои мутақобил дар 

соҳаҳои илму фарҳанг ва дигар соҳаҳо иброзӣ омодагӣ намуданд.
3
 

15-19 ноябри соли 2006 Сафорати ҶХДА дар Тошканд озмуни исломии 

муҷассамаву миниатураро баргузор кард, ки барои иштироки намояндагони 

Тоҷикистон аз ВФ даъват ба амал оварда шуд.
1
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Омӯзиши таърихи муносибатҳои Тоҷикистону Алҷазоир дар ин давра 

имкон медиҳад, ки ба хулосаҳои зерин бирасем: 

- Алҷазоир дар ин давра бо мақсади барқарор кардани муносибатҳо 

Сафири худро дар Тоҷикистон таъйин намуд; 

- дар ин марҳила муносибатҳо миѐни ҷонибҳо дар сатҳи гуфтугӯ ва 

мукотиботи дипломатӣ сурат гирифтааст; 

- даъват шудани намояндагони Тоҷикистон дар чорабинии фарҳангӣ 

аввалин иқдомест дар ростои равобити фарҳангӣ; 

Ҷамоҳирияи Сотсиалистии Халқии Либияи Араб пас аз ба расмият 

шинохтани истиқлолияти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 27 апрели соли 1998 

муносибатҳои дипломатии кишварҳо барқарор карда шуд.
2
 

Дар соли 1998 Э. Раҳмон бо мақсади иштирок дар саммити Сарони 

давлатҳои аъзои СҲШ дар Қазоқистон қарор дошта, дар доираи саммити 

мазкур бо фиристодаи махсуси Пешвои Инқилобии Либия мулоқот намуд. 

14-19 марти соли 2004 Роҳбари ВКХ Ҷумҳурии Тоҷикистон Т. Назаров 

ба Либияи Араб бо сафари корӣ ҳузур пайдо кард. Васоити ахбори омма ба 

ин воқеа таваҷҷуҳи бисѐр зоҳир намуданд. Дар саҳифаҳои рӯзномаи марказии 

Либия “Ал-фаҷр ал-ҷадид” мақолаи академик Т. Назаров “Тоҷикистон: 

қадамҳои устувор ба сӯи оянда” бо забони арабӣ нашр гардида, хонандагонро 

бо вазъияти сиѐсию иҷтимоии Тоҷикистон ва мавҷудияти шароити мусоиди 

сармоягузорӣ дар он, хабардор кард. 

Яке аз натиҷаҳои мусбати сафари мазкур дар он буд, ки бо раҳо ѐфтани 

Либия аз изолятсияи байналхалқӣ дере нагузашта, барои барқарор кардани 

муносибатҳои дӯстона ва ҳамкориҳои мутақобилан судманд бо Тоҷикистон 

мароқи вижае зоҳир намуд.
3
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12 ноябри соли 2004 Э. Раҳмон ба муносибати иди мубораки Рамазон ба 

унвони Роҳбари Либия М. Қаззофӣ барқияи табрикотӣ ирсол намуд.
1
 

Ҳамин тавр бо таҳлили таърихи муносибатҳо миѐни Тоҷикистону Либия 

мо ба ин натиҷа расидем, ки: 

- дар ин давра муносибатҳо миѐни ҷонибҳо барқарор гардида, сафари Т. 

Назаров ба ин кишвар таъсири амиқе дар робитаҳои дуҷониба гузошт; 

- вале ба ин нигоҳ накарда ҳамкориҳои байниҳукуматӣ дар сатҳи 

гуфтугӯ ва мукотиботи дипломатӣ сурат гирифтаанд; 

Ҷумҳурии Исломии Мавритания истиқлолияти Ҷумҳурии 

Тоҷикистонро ба расмият шинохтааст. Аммо барқароршавии муносибатҳо 

миѐни ҷонибҳо то соли 2006 расман эълон нашудааст. 

Э. Раҳмон 12 ноябри соли 2004  ба муносибати иди Рамазон ба Роҳбари 

Ҷумҳурии Исломии Мавритания барқияи табрикотӣ ирсол намуд. 

Ҳамин тариқ вобаста ба ин мавзӯъ қайд кардан мумкин аст, ки: 

- дар ин давра муносибатҳо миѐни ҷонибҳо ҳанӯз ҳам барқарор нашуда, 

равобит танҳо дар сатҳи мукотиботи дипломатӣ сурат гирифтааст; 

- аз лиҳози ҷуғрофӣ аз ҳам дур қарор доштани ҳар ду давлат ва набудани 

имконият, монеаи ташаккули муносибатҳои дуҷониба мебошад; 

Шоҳигарии Марокаш истиқлолияти Тоҷикистонро дар солҳои аввали 

мустақилият ба расмият шинохта, 15 декабри соли 1994 ҳангоми баргузории 

7 – умин иҷлосияи СКИ дар Касабланка Протакол дар бораи расман барқарор 

кардани муносибатҳои дипломатӣ миѐни ҷонибҳо ба имзо расид. 

Э. Раҳмон дар доираи сафари корӣ 13 декабри соли 1994 дар шаҳри 

Касабланкаи Марокаш аз масҷиди машҳури Шоҳ Ҳасани II дидан намуд.
2
 

Дар Касабланка бо истифода аз фурсати муносиб Э. Раҳмон ба он ноил 

шуд, ки бо роҳбарони як қатор давлатҳое, ки дар СКИ нақши муҳим доранд, 

                                                           
1
 Шарипов, А. Э. Раҳмонов: Соле, ки ба қарнҳо баробар аст. (Сиѐсати дохилӣ ва хориҷии Президенти 
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2
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аз ҷумла, Шоҳи Марокаш Ҳасани II мулоқот баргузор намуда, оид ба доираи 

васеи масъалаҳои марбут ба ҳамкориҳои дуҷониба ва олами ислом табодули 

назар анҷом диҳад.
1
 

Солҳои 2001-2003 дотсенти кафедраи филологияи араби ДМТ А. 

Саломов дар донишгоҳи Муҳаммади V дар кишвари Марокаш ба корҳои 

тарҷумонӣ, омӯзишӣ ва илмию таҳқиқотӣ машғул шудааст.
2
 

25 феврали соли 2004 Э. Раҳмон вобаста ба зилзилае, ки сабаби марги 

аҳолии осоишта гардид, ба Шоҳи Марокаш барқияи тасаллият фиристод. 

12 ноябри соли 2004 Э. Раҳмон ба муносибати иди мубораки Рамазон ба 

унвони Шоҳи Марокаш Муҳаммади VI барқияи шодбошӣ ирсол намуд.
3
 

Дар барасии масъалаи муносибатҳои илмӣ-фарҳангии Тоҷикистону 

Марокаш ба хулосаҳои зерин омадан мумкин аст: 

- мулоқотҳои сатҳи олии ҷонибҳо дар ин марҳила ҷараѐни 

барқароршавии ҳамкориҳои илмӣ-фарҳангиро тақвият бахшиданд; 

- дар ин давра теъдоди аз шаҳрвандони Тоҷикистон дар донишгоҳҳои 

Марокаш ба таҳсили илм машғул гаштаанд; 

- аммо муносибатҳои миѐни ҷонибҳо аксаран танҳо дар сатҳи 

мукотиботи дипломатӣ сурат гирифтааст; 

Ҷумҳурии Мисри Араб истиқлолияти Ҷумҳурии Тоҷикистонро 1 

январи соли 1992 ба расмият шинохта, равобити дипломатӣ байни ду кишвар 

1 апрели соли 1993 барқарор гардиданд.
4
 

Ҷумҳурии Тоҷикистон бо таваҷҷуҳ ба нуфузу эътибори байналмилалии 

Ҷумҳурии Мисри Араб дар сиѐсати минтақа ва ҷаҳон ба густариши 

муносибатҳои ҳамкорӣ  алоқаманд аст.
1 

                                                           
1
 Э. Раҳмон – бунѐнгузори сиѐсати хориҷии Тоҷикистон. [Матн] / (Зери назари Ҳ. Зарифӣ). – Душанбе. 

«Ирфон», 2012, саҳ. 163. 
2
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3
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Э. Раҳмон 21 ноябри соли 1996 эътимодномаи Сафири Миср дар 

Тоҷикистон (қароргоҳаш дар Москва) Ризо Аҳмад Шеҳатаро қабул кард. 

Якумин шартномаи байниҳукуматии имзогардида миѐни Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Мисри Араб, созишномаи ҳамкорӣ дар соҳаи 

фарҳанг ва илм мебошад, ки соли 1996 дар Москва сурат гирифтааст.
2
 

Байни Тоҷикистон ва Миср тавассути Бунѐди мисрии ҳамкории техникӣ 

бо кишварҳои ИДМ (минбаъд: БМҲТИДМ) ҳамкорӣ дар мавриди омода 

сохтани кадрҳо ба роҳ монда шудааст. Аз тариқи ин Бунѐд Ҳукумати 

Ҷумҳурии Миср тобистони соли 1997 ба Ҷумҳурии Тоҷикистон ба маблағи 

умумии 50 ҳазор доллари ИМА ѐрии башардӯстона фиристод. 

Моҳи сентябри соли 2000 дар Душанбе мулоқоти Дабири кулли Бунѐди 

мазкур бо вазири корҳои хориҷӣ ва дигар шахсони расмии кишвар роҷеъ ба 

масъалаҳои мусоидат дар таълиму тарбияи мутахассисони тоҷик дар 

марказҳои омӯзишии Миср мулоқот намуд.
3
 

Солҳои 1999-2003, 69 нафар расмӣ ва 272 нафар ғайрирасмӣ аз 

Тоҷикистон дар Донишгоҳи Ал-Азҳари Миср таҳсил кардаанд.
4
 

Соли 2004 бо дастгирии Сандуқи Миср як гурӯҳ донишҷӯѐну устодони 

ДМТ аз ҷумла: се нафар донишҷӯи соли чоруми шуъбаи арабии факултети 

шарқшиносӣ - Алиев С., Исмонов К. ва Наҷмиддинов З. тайи як моҳ аз 26 

феврал то 26 марти соли 2004 дар Маркази омӯзиши забони арабии Донишгоҳи 

Қоҳира курси бозомӯзии забони арабиро гузаштанд.  

Ду донишҷӯи соли панҷуми факултети шарқшиносӣ С. Саидов ва Ф. 

Худойдодов ҷиҳати иштирок дар курсҳои бозомӯзии забони арабӣ аз 9 то 23 

декабри соли 2004 дар Донишгоҳи Қоҳира таҳсил кардаанд.
5
 

                                                                                                                                                                                           
1
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3
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5
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8 декабри соли 2005 Э. Раҳмон дар доираи сафари корӣ ба шаҳри Макка 

бо Ҳуснӣ Муборак мулоқот карда, дар ҷараѐни он масъалаи ба роҳ мондани 

ҳамкориҳои мутақобилан судманд миѐни Тоҷикистону Миср баррасӣ гардид. 

Сарони ҳар ду кишвар таъкид бар он доштанд, ки Миср имрӯз ягона 

давлати арабие мебошад, ки барои ҳифзу тавсеаи ҳамкориҳояш бо давлатҳои 

ИДМ аҳамияти калон медиҳад. Инчунин, таъсиси БМҲТИДМ роҷеъ ба 

ҳамкориҳо бо ҷумҳуриҳои собиқ ИШ шаҳодати равшан медиҳад. 

Дар мулоқот ҳамчунин, доир ба имкониятҳои васеи ҳамкориҳои 

дуҷониба дар соҳаҳои илму фарҳанг, иқтисоду тиҷорат ва кишоварзию саѐҳӣ 

табодули андеша сурат гирифт.
1
 

Соли 2005 аз Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон Ҷ. Садиров дар 

курсҳои Академияи дипломатии Миср ва соли 2006 С.Н. Хайриддинов дар 

курсҳои хизмати давлатӣ таҳсил намудаанд.
2
 

Солҳои 2005-2006 Мунир Мурсӣ, Муҳаммад ал-Басйунӣ, Зу-н-Нун ал-

Мисрӣ ал-Ҷамол ва Мунир аш-Шинавӣ аз Миср ба ҳайси устодони забон ва 

адабиѐти араб дар факултети шарқшиносии ДМТ фаъолият кардаанд. 

Бо таҳлил муносибатҳои илмӣ-фарҳангии Тоҷикистону Миср дар ин 

марҳила ба ин хулосаҳо омадан мумкин аст: 

- Миср аз оғози истиқлолият нисбат ба Тоҷикистон таваҷҷӯҳи хос дошта, 

дар барқарории равобит ва таҳкими он қадамҳои устувор гузоштааст; 

-  аз тарафи Миср таъйин кардани Сафир дар Тоҷикистон, дастгириҳои 

молиявӣ дар омода кардани кадрҳо дар ҳамкориҳои ҳар ду давлат такони 

ҷиддӣ бахшида, шароити муносибро дар ин росто ба вуҷуд овард; 

- дар ин давра донишҷӯѐну омӯзгорони тоҷик давраҳои забономӯзиро 

дар Миср гузашта, садҳо нафар дар донишгоҳҳои он таҳсил кардаанд; 

- дар ин марҳила мутахассисони забон ва адабиѐти араб аз Миср дар 

ДМТ барои таълими донишҷӯѐн ҷалб гардида буданд; 
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Ҷумҳурии Судон истиқлолияти Ҷумҳурии Тоҷикистонро ба расмият 

пазируфта, 17 сентябри соли 2005 муносибатҳои дипломатӣ байни 

Тоҷикистон ва Судон барқарор шудааст.
1
 

12 ноябри соли 2004 Э. Раҳмон ба муносибати иди мубораки Рамазон ба 

унвони Президенти Ҷумҳурии Судон барқияи табрикотӣ ирсол намуд.
2
 

Солҳои 2005-2009 Ё.М. Мансур ва  Х. Амин ба ҳайси устодони забон ва 

адабиѐти араб аз Судон дар факултети шарқшиносии ДМТ фаъолият 

кардаанд.
3
 

Тоҷикистон дар самти табодули омӯзгорон бо Судон дар аввали даҳаи 

асри 21 муносибатҳои дӯстонаро бароҳ монда буд. 

Ҳангоми барасии муносибатҳои Тоҷикистону Судон ба ин хулосаҳо 

омадан мумкин аст: 

- гарчанде, ки алоқаҳои дипломатӣ миѐни ҷонибҳо барқарор гаштаанд, 

лекин равобит аксаран дар сатҳи мукотиботи дипломатӣ қарор доштанд; 

- дар ин марҳила мутахассисони забон ва адабиѐти араб аз Судон дар 

ДМТ барои таълими донишҷӯѐн ҷалб гардида буданд; 

Ҷумҳурии Тунис низ истиқлолияти Ҷумҳурии Тоҷикистонро тайи 

солҳои 1991-2009 ба расмият шинохтааст. 

Соли 1998 Тоҷикистон лоиҳаи ҳамкориро дар самти содироти маснуот аз 

металҳои қиматбаҳо ва ғайри қиматбаҳо ба Тунис пешниҳод намудааст.
4
 

Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 1999 Лоиҳаи 

Созишномаи умумии ҳамкорӣ дар соҳаи сармоягузорӣ, техника, фарҳанг, 

варзиш ва ҷавонон байни Тоҷикистону Тунисро мавриди баррасӣ қарор дода, 

таклифоти худро ба ҷониби Тунис пешниҳод намудааст.
5
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12 ноябри соли 2004 Э. Раҳмон ба муносибати иди Рамазон ба унвони 

Президенти Тунис -Зайналобиддин бин Алӣ барқияи шодбошӣ ирсол кард. 

Ширкат ва суханронии Э. Раҳмон дар Саммити умумиҷаҳонии «Ҷомеаи 

иттилоотӣ» дар шаҳри Тунис низ аз рӯйдодҳои хотирмони соли 2005 буд. 

Пешниҳоду дархостҳое, ки Э. Раҳмон дар ин ҷо баѐн дошт, аз ҷониби аҳли 

толор, яъне сарони давлатҳо ва ҳукуматҳои беш аз 175 кишвари ҷаҳон ва 

мутахассисони баландпояи созмонҳои гуногуни байналмилалӣ мавриди 

пазироӣ ва пуштибонӣ қарор гирифтанд. Махсусан пешниҳод оид ба таъмини 

амнияти иттилоотӣ дар шароити имрӯзаи ҷаҳонишавӣ дар воситаҳои ахбори 

умуми ҷаҳонӣ васеъ инъикос карда шуд. 

Дар Тунис ҳамчунин намоишгоҳи техника ва технологияи муосири 

иттилоотӣ баргузор шуд, ки дар он як теъдод соҳибкорону мутахассисони ин 

соҳа аз Тоҷикистон низ ширкат намуданд.
1
 

19 июни соли 2006 муносибатҳои дипломатӣ миѐни Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Тунис барқарор гардидааст.
2
 

Бо омӯзиши муносибатҳои Тоҷикистону Тунис ба хулосаҳои зерин 

расидан мумкин аст: 

- гарчанде, ки алоқаҳои дипломатӣ миѐни ҷонибҳо барқарор гаштаанд, 

лекин равобит аксаран дар сатҳи мукотиботи дипломатӣ қарор доштанд; 

- лоиҳаи созишномаҳои ҳамкорӣ дар соҳаи фарҳанг пешниҳод шуда, 

лекин дар амал татбиқ нагардидаанд; 

Ҷумҳурии Демократии Сомалӣ, Ҷумҳурии Ҷибутӣ ва Ҷумҳурии 

Ҷазираҳои Қоморӣ давлатҳои араби африқоие мебошанд, ки истиқлолияти 

Тоҷикистонро расман шинохта, танҳо Сомалӣ 28 июли соли 2004 

муносибатҳои дипломатиро бо Тоҷикистон барқарор намудааст.
3
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3
 Cиѐсати хориҷии Тоҷикистон дар масири истиқлолият. [Матн] / Зери назари Ҳ. Зарифӣ.-Душанбе: 

«Ирфон», 2011, С.260. 
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Ҳангоми омӯзиши муносибатҳои Тоҷикистону Сомалӣ, Ҷибутӣ ва 

Ҷазираҳои Қоморӣ мо ба ин хулоса омадем, ки: 

- муносибатҳо расман миѐни ҷонибҳо дар ин давра барқарор шудаааст, 

вале равобити кишварҳо дар сатҳи мукотиботи дипломатӣ қарор дошт;
 1
 

- камтаваҷҷуҳии ҳукуматҳои ҷонибҳо монеаи ташаккул ва рушди 

муносибатҳои дуҷониба ба шумор меравад; 

ИСЕСКО Созмони исломӣ оид ба маориф, илм ва фарҳанг мебошад, ки 

бо қарори ҷаласаи 10 - уми Шӯрои вазирони корҳои хориҷии (минбаъд: 

ШВКХ) СҲИ, ки соли 1981 дар шаҳри Макка баргузор гардид, таъсис дода 

шуд. Ҳадафи асосии созмон – таҳкими ҳамкорӣ миѐни давлатҳои узв дар 

соҳаҳои маориф, илм ва фарҳанг; тавсеаи ҳамбастагии исломӣ бо роҳи 

ҳамоҳангсозии фаъолияти ниҳодҳои СҲИ дар соҳаҳои маориф, илм ва 

фарҳанг; ҳамгироии тамаддуни исломӣ ва ҳимояи арзишҳои исломӣ аз 

омилҳое, ки ба онҳо таъсири манфӣ мерасонанд; таҳкими тафоҳум миѐни 

одамон ва мусоидат ба таъмини сулҳ ва амният бо роҳи рушди соҳаҳои 

маориф, илм ва фарҳанг; рушди илм ва технологияи муосир дар чаҳорчӯби 

арзишҳо ва ғояҳои исломӣ - мебошад. 

Дар конфронси 21 - уми ШВКХ давлатҳои узви СҲИ (25. 04. 1993, 

Исломобод) Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Оиинномаи ИСЕСКО имзо гузошт, ки 

бо ин пайвастшавии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ин Созмон таъмин гардид. 

Дар ҷаласаи 17 - уми Кумитаи иҷроияи ИСЕСКО (декабри соли 1996) 

намояндаи Тоҷикистон (Э. Раҳматуллоев) узви он интихоб шуд.  

ИСЕСКО яке аз ниҳодҳои сершумори СҲИ мебошад, ки Ҷумҳурии 

Тоҷикистон бо он ҳамкории фаъолона менамояд.
2
  

Ёдовар шудан ба маврид аст, ки ҳайати расмии Тоҷикистон бо роҳбарии 

Э. Раҳмон бори нахуст дар саммити сарони кишварҳои СҲИ, ки 13-15 

                                                           
1
 Cиѐсати хориҷии Тоҷикистон дар масири истиқлолият. [Матн] / Зери назари Ҳ. Зарифӣ.-Душанбе: 

«Ирфон», 2011, С. 254. 
2
 Зарифӣ, Ҳ. Э. Раҳмон – бунѐдгузори сиѐсати хориҷии Тоҷикистон. [Матн] / Ҳ. Зарифӣ. - Душанбе. 2012. С. 

162-163. 
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декабри соли 1994 дар Дорулбайзо (Касабланка) баргузор гашта буд, ширкат 

варзид. Бояд қайд кард, ки иштироки ҳайати Тоҷикистон дар ин нишаст ва 

мулоқотҳои дуҷониба бо соири кишварҳои узв барои эътирофи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дар ҷаҳони ислом нақши калидӣ бозид. 

СҲИ ҳадафҳои зеринро эълом медорад: таҳкими хамбастагии исломӣ ва 

ҳамкории кишварҳои узв; мусоидат ва рафъи тамоми шаклҳои нажодпарастӣ 

ва мустамликадорӣ; татбиқи чораҳои зарурӣ бо мақсади посдории сулҳ ва 

амнияти байналмилалӣ, ки дар принсипҳои адолат асос ѐфтаанд; 

ҳамоҳангсозии амалиѐт ҷиҳати озод кардан ва ҳифзи ҷойҳои муқаддас; 

дастгирии муборизаи мардуми Фаластин, кумак барои барқарор кардани 

ҳуқуқҳо ва озод намудани сарзамини он; дастгирии муборизаи мардуми 

мусулмон барои муҳофизати шаъну шарафи хеш, истиқлолият ва хуқуқи 

миллӣ; фароҳам овардани шароити зарурӣ баҳри таҳкими ҳамкорӣ ва 

тафоҳум миѐни кишварҳои узв ва дигар давлатҳо.
1
 

Дар оғози моҳи феврали соли 2002 Вазири фарҳанги Ҷумҳурии 

Тоҷикистон К.Олимов ҷиҳати иштирок дар Конфронси ИСЕСКО, иҷлосияи 

3-юми Вазирони фарҳанги кишварҳои ҷаҳони исломӣ, ки дар Давлати Қатар 

баргузор гардида буд, ба ин кишвар сафар кард.
2
 

12-13 майи соли 2002 Котиботи ИСЕСКО дар Арабистони Саудӣ оид ба 

масъалаҳои фарҳангӣ ҷаласа баргузор намуд, ки як нафарро ба ин ҷаласа аз 

Тоҷикистон низ даъват карданд. Вазорати фарҳанг номзадии Муовини вазир 

С.Н. Хайриддиновро барои иштирок дар он тавсия намуданд.
3
 

Соли 2004 аз тарафи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон номзадии Котиби 

генералии ИСЕСКО доктор Абдулазиз Усмон Алтвалҷирӣ дар интихобот ба 

мансаби Котиби генералии ин Созмон дастгирӣ шуда буд.
4
 

                                                           
1
 Нуриддинов, Р.Ш. Ислам в мировой политике в начале ХХI века: учеб. пособие [Текст] / Р.Ш. 

Нуриддинов, Г.В. Коваленко / Под ред. А.Ш. Курбонова. – Душанбе: ТНУ, 2020. – С. 249-250.  
2
 Бойгонии ҷории ВФ Ҷумҳурии Тоҷикистон. ШРБ. Парвандаи ИСЕСКО. №1-03/123. 08.02.02. 

3
 Бойгонии ҷории ВФ Ҷумҳурии Тоҷикистон. ШРБ. Парвандаи ИСЕСКО. 

4
 Дипломатияи Тоҷикистон: дирӯз ва имрӯз. Дар ду ҷилд. Ҷилди 1. [Матн] / (Зери назари Ҳ. Зарифӣ) 

Душанбе: «Ирфон», 2009, С. 167. 
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Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамкориҳоро бо СҲИ ва ниҳодҳои он пайваста 

дастгирӣ намуда, барои рушду тавсеаи муносибатҳои мутақобилан судманд 

саъю талош менамояд. 

Лозим ба ѐдоварист, ки соли 2003 миѐни ИСЕСКО ва ДМТ шартномаи 

ҳамкории илмӣ ва таълимӣ омода гардида, дар факултети шарқшиносӣ бо 

намояндагони ин созмон вохӯрӣ ташкил карда шуд ва аз тарафи он ба 

факултет китобҳои дарсӣ ва таҷҳизоти компютерӣ туҳфа гардид. 

Инчунин, ИСЕСКО бо мақсади дастгирии молиявии устодони кафедраи 

забони арабӣ 5000 доллари амрикоӣ ҷудо намуда буд.
1
 

Дар барасии масъалаи муносибатҳои илмӣ-фарҳангии Тоҷикистон бо 

ИСЕСКО чунин хулоса кардан мумкин аст: 

- узвияти Тоҷикистон дар ин Созмон омили наздикшавии он ба ҷаҳони 

араб гардида, имконияти равобити илмӣ-фарҳангиро бо он фароҳам намуд; 

- тавассути ИСЕСКО мутахассисони забон ва адабиѐти араб аз 

кишварҳои араб дар донишгоҳҳои Тоҷикистон барои таълими донишҷӯѐн 

ҷалб гардида, сармоягузориҳо низ аз тарафи он муайян гардидааст; 

- ҳамкориҳои фарҳангӣ бошад миѐни ҷонибҳо дар ин давра ҳамакнун 

оғоз гардида буданд; 

Ҳамин тавр бо таҳлили ин зербоб ба ин натиҷаҳо метавон расид: 

- ба вазъи номусоиди дохилӣ нигоҳ накарда Тоҷикистон тавонист, ки бо 

аксари кишварҳои араб муносибатҳои дипломатиро барқарор  намояд; 

- ҷиҳати амалӣ кардани сиѐсати “дарҳои боз” дар муносибатҳои 

байналхалқӣ барои ҷумҳурии мо имконятҳо ба вуҷуд омад, ки бо кишварҳои 

тараққиѐфтаи ҷаҳони араб равобити дӯстона ва мутақобилан судмандро дар 

соҳаҳои фарҳанг, маориф ва илм ба роҳ монад; 

- дар ин марҳила равобити илмӣ-фарҳангии Тоҷикистон бо Арабистони 

Саудӣ, АМА, Баҳрайн, Қувайт, Миср ва ИСЕСКО ташаккул ѐфтаанд; 

                                                           
1
 Имомзода, М. Аз остон то камолот. [Матн] / М. Имомзода, С. Сафармамадов, Қ. Расулиѐн, Ҳ. Раҳмон, С. 

Қосимов. – Душанбе: Эр-граф, 2018. С. 595, 614. 



80 
 

 

- вохӯриҳои сатҳи олии ҷонибҳо ва кумакҳои башардӯстонаи 

Арабистони Саудӣ, АМА, Миср ва БИР барои соҳаҳои маориф ва 

тандурустии Тоҷикистон,  муносибатҳои дӯстонаро ба бор овард; 

- дар ин давра муносибатҳои Тоҷикистон бо ҳамаи кишварҳои араб 

барқарор нагардидааст, ки монеаи он набудани имконият ба ҳисоб меравад; 

2.2. Таҳаввули ҳамкориҳои илмӣ-фарҳангии дуҷониба ва бисѐрҷонибаи 

Тоҷикистон бо кишварҳои араб дар солҳои 2007-2016 

Ҳарчанд соли 2003 Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон вобаста ба 

муносибатҳои хориҷии худ сиѐсати “дарҳои боз”-ро эълон карда бошад ҳам, 

вале марҳилаи дуюми ҳамкориҳо бо кишварҳои араб аз соли 2007 оғоз 

меѐбад. Дар робита бо кишварҳои араб дар ин давра нақшаҳои зиѐде амалӣ 

гардонида шуданд.  

Ба қавли пажуҳишгарони сиѐсӣ, сиѐсати хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

дар замони роҳбарии Президент Э. Раҳмон бештар ба таври серҷабҳа ба роҳ 

монда шуда, саҳми таъсирнокии Русияро камтар менамояд.
1
 Ин маънои онро 

дорад, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон дар сиѐсати хориҷии худ танҳо ба як самт 

нигоҳ накарда, бо ағлаби давлатҳои ҷаҳон муносибатҳои мутақобилан 

судмандро ба роҳ мондааст. 

Дар ин давра Роҳбари Тоҷикистон ба бисѐре аз кишварҳои араб, аз 

ҷумла Миср, Сурия, Арабистони Саудӣ, Қатар, Қувайт, АМА, Яман ва ғайра 

сафарҳои расмӣ анҷом дода, созишномаву санадҳои дар марҳилаи аввал ба 

имзо расонидаро дар амал татбиқ намуданд. 

Қайд кардан ба маврид аст, ки маҳз дар ҳамин марҳила намояндагиҳои 

дипломатӣ, сафоратҳо ва намояндагиҳои тиҷоратии давлати Тоҷикистон дар 

қисми аъзами давлатҳои арабӣ ифтитоҳ гардида, миѐни ҷонибҳо 

Комиссияҳои муштараки байниҳукуматӣ оид ба ҳамкориҳо дар соҳаҳои 

илмӣ, техникӣ, фарҳангӣ, иқтисодӣ ва ғайра таъсис дода шуд. 

                                                           
1
 Казанцев А.А. «Большая игра» с неизвестными правилами: Мировая политика и Центральная Азия. 

Москва. с А.А. Казанцев. «Наследие Евразии», 2008, С.75. 
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Дар замоне, ки натиҷаҳои мусбате дар муносибатҳои Ҷумҳурии 

Тоҷикистон бо кишварҳои мусалмонию арабӣ дида мешуд, бархе доираҳо ин 

ҷараѐнро “арабишавӣ”-ии сиѐсати хориҷии Тоҷикистон маънидод мекарданд. 

Санаи 2008 Роҳбари ВКХ Ҷумҳурии Тоҷикистон Ҳ. Зарифӣ дар яке аз 

мусоҳибаҳои худ бо нашрияи “Деловая неделя”-и қазоқистонӣ ба 

таҳаввулоти бесобиқаи сиѐсати хориҷии кишвар ишора намуда, иброз дошт, 

ки “дар соли 2007 мо дар самти таҳким бахшидани муносибатҳои дӯстона бо 

кишварҳои арабӣ бо тамоми имкониятҳо фаъолият кардем. Сипас дар 

матбуот ба навиштан дар бораи кадом як роҳи пешгирифтаи “арабизатсия”-и 

сиѐсати хориҷии Тоҷикистон шурӯъ намуданд.”
1
 

Вале ба ин нигоҳ накарда, муносибатҳои гуногунсоҳаи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон бо давлатҳои араб нисбатан рушду тавсеа ѐфта, дар ин росто 

натиҷаҳои мусбате ҳам ба даст оварда шуд. 

Дар ин давра 10 июли соли 2012 дар назди Ҷамъияти дӯстӣ ва равобити 

фарҳангии Тоҷикистон бо кишварҳои хориҷӣ  Ҷамъияти дӯстии “Тоҷикистон 

– Мамлакатҳои Араб” таъсис ѐфт, ки роҳбарии онро аз рӯзи таъсисѐбӣ то 

кунун, сарходими шуъбаи арабшиносии Институти забон адабиѐт, 

шарқшиносӣ ва меросии хаттии ба номи Рӯдакӣ д.и.ф. профессор Т.Н. 

Мардонӣ ба уҳда дорад.  

Ҷамъияти дӯстии мазкур аз соли 2012 то 2016 тавонистааст, ки дар 

баргузории якчанд чорабиниҳои дӯстӣ – фарҳангӣ мусоидат намояд, аз ҷумла 

13 октябри соли 2012 ва 24 сентябри соли 2013 дар Рӯзи милли Арабистони 

Саудӣ, озмуни донандагони забони арабӣ ва озмуни “Ҳифз ва қироати 

Қуръони карим” дар Донишгоҳи исломии Тоҷикистон ва ғайра.
2
 

Арабистони Саудӣ бешак яке аз кишварҳоест, ки дар ин давра 

муносиботи Тоҷикистон бо он таҳким ѐфтааст. 17 марти соли 2007 қарори 

                                                           
1
Зарифи, Х. Многовекторная дипломатия Таджикистана (Статьи, выступления,хроника визитов и встреч). 

[Текст] / Х. Зарифи. - Душанбе, 2010, С. 83. 
2
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Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти №220 “дар бораи кушодани 

сафорати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Арабистони Саудӣ” содир гардида, соли 

2008 он ба кор оғоз карда, 13 сентябр бо қарори Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон Насриддинов С.А. Сафири Тоҷикистон дар он таъйин шуд.
1
 

Соли бузургдошти Имоми Аъзам эълон гаштани соли 2009 аз ҷумлаи 

тадбирҳои пурарзиши Президенти Тоҷикистон аст, ки натанҳо ба раванди 

устуворгардонии ваҳдату ягонагии миллӣ дар дохили кишвар мусоидати 

фаъол мекунад, балки обурӯю нуфузи давлати Тоҷикистонро дар олами 

ислом боло мебарад, зеро беш аз 70 дар сади мусулмонони олам пайравони 

мазҳаби ҳанафӣ мебошанд. Дар ин симпозиум 500 нафар олимону 

мутафаккирон ва шахсиятҳои барҷастаи олами сиѐсат ва илму маърифат аз 50 

кишвари ҷаҳон иштирок намуда, Арабистони Саудиро Дабири кулли 

Кумитаи ҷаҳонии ҳифзи Қуръон Карим Абдулло ибни Алӣ Басфар, 

намояндагӣ кард. Ҳадафи асосӣ аз ин ҳамоиши ҷаҳонӣ тарғибу ташвиқ ва 

татбиқи амалии таълимоти таҳаммулпазирии Абӯҳанифа миѐни мусулмонони 

олам буд, то ки дар роҳи барҳам задани тафриқаандозӣ ва аз байн бурдани 

низоъҳои динию мазҳабӣ қадамҳои намоѐну муассир гузошта шаванд. 

Ба андешаи аксари нотиқони ин симпозиуми байналмилалӣ маҳз ғояҳои 

таҳаммулпазирии мазҳаби ҳанафӣ ва эҳтиром гузоштани он ба фарҳанг ва 

урфу одатҳои миллату халқиятҳои гуногуни мусулмон боиси он гашт, ки 

имрӯз беш аз 60 % мусулмонони ҷаҳон пайрави ҳамин мазҳабанд. 

Аксари иштирокдорони ин ҳамоиш дар он андеша буданд, ки чунин 

қадрдонию қадршиносӣ аз пешвои мазҳаби таҳаммулпазири ҳанафӣ дар 

таърихи дини мубини ислом бори нахуст сурат гирифт ва он ҳам дар 

Тоҷикистон бо ибтикори Сарвари давлат Э. Раҳмон.
2
 

                                                           
1
 Дипломатия Таджикистана: вчера и сегодня. В двух томах. Том 2. [Текст] / Под общей редакцией Х. 

Зарифи (Составитель Д.Назриев) - Душанбе: «Ирфон», 2011. С. 77, 171. 
2
 Шарифзода, А. Президент. (Нақши Э. Раҳмон дар таҳкими ҳокимияти давлатӣ ва истиқлолияти миллӣ). 
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Дар моҳи октябри соли 2009 китоби Э. Раҳмон зери унвони “Назаре ба 

мероси Имоми Аъзам Абуҳанифа ан-Нуъмон” дар Арабистони Саудӣ ба 

нашр расид. Китоби мазкур бахшида ба 1310 солагии бузургдошти 

Абуҳанифа Нуъмон таълиф шуда, аз 4 мақола иборат, ки бо теъдоди 1000 

нусха ба табъ расидааст. Муқаддимаи он аз тарафи олими машҳури 

исломшинос, имом ва хатиби масҷиди Ал-Ҳаром дар Макка, устод Шайх ал-

Калбонӣ навишта шудааст.
1
 

Дар соли 2009 дар мавсими “Ҳаҷ-2009” тибқи омори Вазорати фарҳанг 

2525 нафар ҳоҷиѐн ба Арабистони Саудӣ сафарбар гардидаанд.
2
 

22 январи соли 2010 сафорати Арабистони Саудӣ дар Душанбе ифтитоҳ 

гардид, ки он аввалин намояндагии дипломатии кишварҳои араб ба ҳисоб 

меравад. 

12 октябри соли 2010 қарори Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 

бораи озод кардани С.А. Насриддинов аз вазифаи Сафири Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дар Арабистони Саудӣ ва Ҷумҳурии Яман таҳти №940 содир 

гардида, бо қарори №942 Юлдошев А.Қ. ба ин вазифа таъйин шуд. 

1 ноябри соли 2010 Э. Раҳмон ҷонишини Вазири корҳои хориҷии 

Арабистони Саудӣ  Холид ибн Саудро ба мулоқот пазируфт. Ҳангоми вохӯрӣ 

масъалаҳои муносибатҳои байни Тоҷикистону Саудӣ ва тавсеаи ҳамкориҳои 

мутақобил баррасӣ гардиданд. 

Дар ҷараѐни мулоқот зикр гардид, ки Арабистони Саудӣ дар муддати 10 

соли охир барои амалӣ кардани лоиҳаҳои гуногуни иҷтимоӣ ва 

фундаменталӣ, ба хусус сохтмони мактабу шифохонаҳо кумаки молиявиро 

дар ҳаҷми 265 млн. долари амрикоӣ пешниҳод намудааст.
3
 

                                                           
1
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Соли 2011 дар шаҳри Ҷидда консулгарии Тоҷикистон кушода гардид.
1
 

6 июли соли 2011 дар саҳифаҳои рӯзномаи арабии “аш-Шарқ ал-Авсат” 

мусоҳибаи Э. Раҳмон бо рӯзноманигори Оҷонсии нашрии Арабистони Саудӣ 

(SPA) нашр гардид. Э. Раҳмон роҷеъ ба муносибатҳои дуҷонибаи 

Тоҷикистону Арабистон ва масоили хусусияти байналмиллаливу 

минтақавидошта ибрози андеша намуд. 

15 июли соли 2011 Вазорати фарҳанг ва хабаргузории Арабистони 

Саудӣ қарор қабул намуд, ки дар рӯзҳои наздик ба китобхонаи Миллии 

Тоҷикистон (минбаъд: КМТ) китобҳо тақдим менамояд. 

Номгӯи китобҳо ба 650 адад расида, теъдодаш 1000 донаро ташкил 

мекунад. Китобҳои мазкур бахшида ба 20-солагии рӯзи истиқлолияти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ба номи Сафорати Арабистони Саудӣ дар Тоҷикистон 

ва ѐ ба Идораи КМТ равона мегарданд. 

Инчнин, намояндаи Вазорати номбурда мавзӯи таъмин кардани 

китобхонаро бо компютеру дигар техникаи зарурӣ ба миѐн гузошт. Таҷҳизот 

дар Душанбе харидорӣ шуда, ба КМТ супорида мешавад.
 2
 

11 сентябри соли 2011 мусоҳибаи Сафири Тоҷикистон А. Юлдошев дар 

Арабистони Саудӣ бо барандаи барномаи “Субҳи Саудӣ”-и шабакаи якуми 

Саудӣ хонум Б. Аҳмад ва А. Саъдӣ муддати 20 дақиқа сурат гирифт. 

Дар оғози суҳбат хонуми Б. Аҳмад раѐсати Ҳукумат ва мардуми 

Тоҷикистонро ба муносибати таҷлили 20-солагии истиқлолияти Тоҷикистон 

табрик намуд. Сипас суҳбати Сафир вобаста ба саволҳои пешниҳодшуда чор 

мавзӯъ: Тоҷикистон, муносибатҳои дуҷонибаи Тоҷикистону Арабистони 

Саудӣ, нақши фарҳангӣ-равшангарии тоҷикон дар фарҳанги арабӣ-

мусалмонӣ ва ислому Тоҷикистон дар асри 20-ро дар бар гирифт. 

                                                           
1
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2
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10 октябри соли 2011 сафорати Тоҷикистон дар Арабистони Саудӣ 

бахшида ба 20-солагии истиқлолияти Ҷумҳуриямон дар қасри Тувайк, 

чорабинии муҳиммеро бо иштироки намояндагони баландпояи Ар-Риѐз 

баргузор намуд. Чорабинии мазкур зери фаъолияти васеи ВАО қарор 

гирифт.
1
 

Соли таҳсили 2013-2014 се шаҳрванди Арабистони Саудӣ дар ДМТ ба 

донишандӯзи машғул гаштаанд, аз ҷумла як аспирант ва ду унвонҷӯ. Дар 

соли таҳсили 2014-2015 бошад, ду шаҳрванди Арабистони Саудӣ ба ҳайси 

унвонҷӯ ва магистр ба ДМТ қабул гардиданд.
 2
 

29 марти соли 2013 дар КМТ Гӯшаи фарҳангии Саудӣ бо иштироки 

Вазири фарҳанг ва шоҳзодаи Арабистони Саудӣ ифтитоҳ гардид.
3 

31 марти соли 2014 С. Аслов ба Арабистони Саудӣ ташриф оварда, дар 

шаҳри Ар-риѐз бо Роҳбари ВКХ Шоҳигарӣ Сауд Файсал мулоқот орост, ки 

дар ҷараѐни он масоили дуҷонибаро мавриди баррасӣ қарор доданд. 

8 сентябри соли 2014 Шоҳ Абдуллоҳ ибни Абдулъазиз Оли Сауд ба 

муносибати рӯзи истиқлолияти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Э. Раҳмон паѐми 

табрикотӣ ирсол намудааст.
 
 

23 сентябри соли 2014 бахшида ба 84 - умин солгарди Рӯзи милии 

Арабистони Саудӣ дар Душанбе бо ҳузури Сафир Б.М. Ҷамил ҷамъомад доир 

гардид. 

Э. Раҳматуллозода ѐрдамчии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба 

масъалаҳои робитаҳои хориҷӣ, паѐми табрикотии Э. Раҳмонро ба Сафир ва 

мардуми Арабистони Саудӣ расонида, равнақ ѐфтани ҳамкориҳои ҳар ду 

кишварро натиҷаи муносибатҳои хуби дипломатӣ хонд.
4
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27 октябри соли 2014 мулоқоти Э. Раҳмон бо ҷонишини Роҳбари ВКХ 

Арабистони Саудӣ доир гашт, ки дар он масоили ҳамкориҳои дӯстона ва 

муносибатҳои мутақобил миѐни Тоҷикистону Арабистон баррасӣ гардиданд.
1
 

То соли 2015 аз ҷониби Фонди Саудии Рушд 8 муассисаи таҳсилоти 

миѐнаи умумии сохтмонашон нотамом дар кишвар, сохта ба истифода дода 

шудааст.
2
 

22 ноябри соли 2015 Сафири нави Арабистони Саудӣ Абдулазиз ибни 

Муҳаммад ал-Бодӣ эътимодномаи худро ба Э. Раҳмон супорид. 

Сафири Саудӣ дар мулоқот бо Э. Раҳмон аз сатҳи муносиботи 

дуҷонибаи Тоҷикистону Арабистон изҳори қаноат карда, ҳавасмандии 

кишварашро оид ба тавсеаи равобити ҳасанаи ду кишвар баѐн намуд.
3
 

Дар соли 2016 Арабистон барои таҳсили шаҳрвандони Тоҷикистон 50 

бурсияи таҳсилӣ пешниҳод кардааст, ки 14 нафар қабул гашта, 10 нафар аз 

ин теъдод дар муассисаҳои таҳсилоти олии он таҳсил мекунанд.
4
 

5 январи соли 2016 Э. Раҳмон дар доираи сафари расмӣ ба Арабистони 

Саудӣ ба Маккаи мукаррама ташриф оварда, бо ҳамсар ва чанде аз 

фарзандону пайвандони худ Каъбаро зиѐрат кард. 

Зимни ин зиѐрат ҳам, ки дафъаи чорум ҷараѐн гирифт, бо таваҷҷуҳи хосу 

эҳтироми баланди Ходими Ҳарамайни Шарифайн, Шоҳи Арабистони Саудӣ 

ба Э. Раҳмон муяссар гардид, ки ба дохили хонаи рамзии Худо - Каъбатуллоҳ 

бори дувум ворид шавад ва 2 ракъат намоз гузошта, барои Тоҷикистони азиз 

ва мардуми шарифи он дуои наку намояд. 

Қаблан аз Тоҷикистон танҳо 5000 нафар барои адои ҳаҷҷи фарзӣ сафар 

мекарданд. Ҳоло бошад, бо ташаббуси роҳбарияти ҳукумати кишвар теъдоди 

танҳо адокунандагони ҳаҷҷи фарзӣ ба беш аз 6 ҳазор расидааст.
5
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Ҳамчунин, Э. Раҳмон равзаи пайғамбари ислом Муҳаммади Мустафо 

(с)-ро, ки дар шаҳри Мадина аст, зиѐрат намуд.
1
 

Бо барасии таҳаввули ҳамкориҳои илмӣ-фарҳангии Тоҷикистону 

Арабистони Саудиро дар ин марҳила мо ба ин хулосаҳо омадем, ки: 

- кушода гаштани сафорат ва консулгарии Тоҷикистон дар Арабистони 

Саудӣ ва сафорати он дар Тоҷикистон дастоварди бузурге дар муносибатҳои 

дуҷониба кишварҳо ба ҳисоб меравад; 

-  баргузории чорабинии байналмиллалӣ бахшида ба “Бузургдошти 

Имоми Аъзам” дар робитаҳои илмӣ-фарҳангии Тоҷикистону Арабистон 

такони ҷиддӣ бахшида, шароити муносибро дар ин росто ба вуҷуд овард; 

- тақдими китобу таҷҳизоти лозима аз тарафи Арабистони Саудӣ ба 

КМТ, кушода шудани гушаи Саудӣ дар он ва таълими забони арабӣ дар ин 

гуша шаҳодат аз он медиҳад, ки ҳамкориҳои илмӣ-фарҳангии ҷонибҳо дар ин 

давра хело тақвият ѐфтаанд; 

- дар ин давра сармоягузории Арабистони Саудӣ дар соҳаи маориф дар 

Тоҷикистон ва то 50 бурсия барои донишҷӯѐни тоҷик ҷудо кардани он, дарак 

аз он медиҳад, ки он барои ҳамкориҳои дуҷонибаи нисбатан фаол моил аст; 

Марҳилаи дувуми ҳамкориҳо байни Тоҷикистон ва АМА бо амалӣ 

кардани иқдому чорабиниҳои гуногуни дипломатӣ ва иҷрои сафари расмӣ аз 

ҷониби Э. Раҳмон ба АМА дар тавсеа ва рушди муносибатҳои дуҷонибаи ҳар 

ду кишвар қадами устувор гузошт. 

17 марти соли 2007 Консулгарии Генералии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 

шаҳри Дубайи АМА ба фаъолият оғоз намуд. 

9-13 апрели соли 2007 Э. Раҳмон ба АМА сафар карда, дар доираи он бо 

Амири давлати АМА Халифа ибн Зойид мулоқот, ки дар ҷараѐни он маҷмӯи 

масъалаҳои вобаста ба муносибатҳои дуҷониба баррасӣ гашт. 

10 апрел Э. Раҳмон дар шаҳри Дубай бо Сарвазир-Вазири мудофиа ва 

амири Аморати Дубай шайх Муҳаммад ибн Рошид мулоқот намуд.
1
 

                                                           
1
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Ҷиҳати рушду тақвият бахшидани муносибатҳо 8-10 марти соли 2009 Ҳ. 

Зарифӣ ба АМА сафари расмӣ анҷом дод. 

Дар шаҳри Абу-Забӣ мулоқоти Ҳ. Зарифӣ бо директори ширкати “Ҷумъа 

Ал-Моҷид” Ҷумъа Ал-Моҷид баргузор гардид. Дар он Ҳ. Зарифӣ роҷеъ ба 

вазъияти кунунии ҷамъиятӣ-сиѐсӣ, иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва илму маъориф дар 

кишвар ибрози андеша намуд. 

Ҳ. Зарифӣ ба сатҳи ҳамкориҳои ширкати “Ҷумъа Ал-Моҷид” бо АМИ 

Тоҷикистон, ки аз соли 2006 ба роҳ монда шудааст, баҳои  баланд дод. 

Ҷумъа Ал-Моҷид қайд кард, ки ширкати мазкур бо 30 кишвари ҷаҳон 

дар соҳаи таҷдиду таъмир ва барқарор намудани китобҳои нодиру қадима 

ҳамкорӣ дошта, дар самти омода кардани мутахассисони тоҷик дар соҳаи 

таҷдиду навсозии китобҳои қадима низ кору фаъолият дорад. Ғайр аз ин, 

ширкат нақша дорад, ки дар ояндаи наздик омӯзгорони забони арабиро ба 

Тоҷикистон бифиристад. 

5-6 октябри соли 2009 намояндагони АМА дар симпозиюми 

байналмиллалии бахшида ба бузургдошти Имоми Аъзам Абуҳанифа 

фаъолона ширкат варзиданд.
2
 

18-20 майи соли 2010 сафари расмии Роҳбари ВКХ АМА шайх 

Абдуллоҳ ибн Зойид Оли Ниҳѐн ба Тоҷикистон сурат гирифт, ки дар доираи 

он ӯ бо Э. Раҳмон ва Роҳбари ниҳоди сиѐсати хориҷии Тоҷикистон 

мулоқотҳо орост. Инчунин, ӯ дар кори иҷлосияи 37-уми ШВКХ давлатҳои 

аъзои СҲИ, ки дар шаҳри Душанбе баргузор шуд, иштирок намуд.
3
 

Соли 2011 сафорати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Давлати АМА ифтитоҳ 

гардидааст. 
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Моҳи октябри соли 2011 Хазинаи хайриявӣ ва башардӯстонаи 

Муҳаммад бин Рошид воқеъ дар Дубай ҷиҳати расонидани кӯмак дар 

таъмини модии мактабҳои миѐнаи Ҷумҳурӣ 40 компютер, 2 сервер,8 принтер, 

2 сканер, 4 ноутбук ва 8 адад аз таҷҳизотҳои дигар ба ВКХ Ҷумҳурии 

Тоҷикистон тақдим намудааст.
1
 

6-25 апрели соли 2014 Маркази байналмиллалии пажуҳиши таърих, 

санъат ва фарҳанги исломӣ (IRCICA) дар якҷоягӣ бо Ҳукумати АМА 

Фестивали байналмиллалии “Рӯзи мерос”-ро баргузор намуд, ки ҷиҳати 

иштирок дар он 11 нафар ҳунармандони санъати тоҷик  пешниҳод 

гардиданд.
2 

Дар рӯзҳои 4-6 октябри соли 2015 дар Душанбе “Намоиши чоруми 

байналмиллалии китоби Душанбе” баргузор гадид, ки дар он иштироки 

ҷониби АМА назаррас буд.
3
 

Аз 1 декабри соли 2016 то 1 январи соли 2017 дар шаҳри Абузабии АМА 

Фестивали 7-уми байналмиллалии “Мероси фарҳангии Зойид” баргузор 

гардид, ки барои иштирок дар чорабинии мазкур 11 нафар ҳунармандони 

ҳунарҳои бадеӣ-халқӣ, сарояндагону раққосаҳои тоҷик ва омӯзгори фанни 

технологияи гулдӯзии Муассисаи давлатии таълимии “Литсеи касбии 

дӯзандагии шаҳри Душанбе” Л. Шаҳобова пешниҳод шуда буданд.
4
 

Омӯзиши таҳаввули ҳамкориҳои илмӣ-фарҳангии Тоҷикистону АМА 

дар ин марҳила имкон медиҳад, ки чунин хулоса кунем: 

- дар ин давра мулоқотҳои сатҳи олии ҷонибҳо омили таҳаввули 

ҳамкориҳои гуногунҷабҳаи Тоҷикистону АМА ба ҳисоб меравад; 

- иштироки намояндагони соҳаи фарҳанги Тоҷикистон дар чорабиниҳои 

баргузоршуда дар АМА дар ин марҳила зиѐдтар гардида, муносибатҳои ҳар 

ду кишварро боз ҳам зичтар намуд; 
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- дар ин давра ҳамкорӣ дар соҳаи маориф кам ба назар мерасад, аз ин рӯ 

беҳтар мебуд, ки ҷонибҳо дар самти табодули мутахассисон ва таълими 

донишҷӯѐн иқдомҳои муассир меандешиданд; 

Марҳилаи таҳаввули муносибатҳои илмӣ-фарҳангии Тоҷикистон бо 

Шоҳигарии Баҳрайн каме баъдтар шурӯъ гардидааст. 

Дар соли 2007 дар муносибатҳои дуҷонибаи миѐни Тоҷикистону 

Баҳрайн фаъолияти чашмгире дида намешавад. 

12-13 марти соли 2008 Э. Раҳмон барои иштирок дар вохӯрии ХI сарони 

кишварҳои аъзои СКИ дар Ҷумҳурии Сенегал қарор дошт. 

Дар ҳошияи иҷлосия Э. Раҳмон бо Вазири корҳои хориҷии Баҳрайн 

мулоқот намуда, қайд гардид, ки барои фароҳам кардани заминаи ҳуқуқии 

муносибатҳои мутақобилан судманд ва оғози марҳилаи сифатан нави 

ҳамкориҳо байни Тоҷикистон ва Баҳрайн, шароити мусоид ба миѐн омадааст. 

Ҷонибҳо дар бораи ба роҳ мондан ва рушд додани муносибатҳо дар 

соҳаҳои гидроэнергетика, нақлиѐт, истихроҷи нафт, газ ва дигар канданиҳои 

фоиданоки саноати кимиѐӣ, ғизоӣ ва ғайра, коркарди маҳсулотҳои кишоварзӣ 

ва чорвопарварӣ, саѐҳӣ, ҷорӣ кардани дастовардҳои замонавии илму 

технология ва инчунин, иштироки озоду фаъоли сармоягузориҳои ҳукуматӣ 

ва шахсии Баҳрайн дар амалӣ кардани ин лоиҳаҳо табодули назар намуданд. 

16 октябри соли 2008 Ҳ. Зарифӣ дар Остона бо Роҳбари ВКХ Баҳрайн 

мулоқот доир кард. 

Ҷонибҳо доир ба масъалаҳои ба ҳам марбут суҳбат карда, қайд гардид, 

ки кушода шудани намояндагии Тоҷикистон дар Баҳрайн омили рушди 

ҳамкориҳои гуногунсоҳаи ҳар ду кишвар мегардад.
1
 

27-29 майи соли 2014 сафари расмии Э. Раҳмон ба пойтахти Шоҳигарии 

Баҳрайн шаҳри Манама сурат гирифт. 
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Дар доираи музокироти расмӣ, бо иштироки ҳайъатҳои ҳар ду ҷониб 

роҷеъ ба тавсеаи муносибатҳои сиѐсию иқтисодӣ, тиҷоратию сармоягузорӣ 

ва фарҳангӣ суҳбати созанда баргузор гашт. 

Вобаста ба натиҷаҳои музокирот 7 санади нави ҳамкорӣ миѐни ҷонибҳо 

ба имзо расид, ки аз ҷумлаи онҳо “Ёддошти тафоҳум доир ба ҳамкорӣ дар 

соҳаи фарҳанг ва санъат” мебошад. 

Президенти Тоҷикистон Э. Раҳмон бо ҷоизаи ҳукуматии Баҳрайн – “ал-

Қилод ал-Халифӣ” (нишони Шоҳӣ) қадрдонӣ карда шуд. 

Шоҳи Баҳрайн Шайх Ҳамад ибн Исо Оли Халифа бошад бо ордени 

Исмоили Сомонӣ дараҷи I мукофотонида шуд. 

Ҷонибҳо доир ба тавсеаи ҳамкориҳо дар соҳаҳои сиѐсату тиҷорат, 

иқтисоду сармоягузорӣ, маорифу тандурустӣ, илму фарҳанг ва ташкил 

кардани гуруҳҳои дӯстии байнипарлумонӣ мароқ зоҳир намуданд.
1
 

Ҳамин тавр омӯзиши таҳаввули муносибатҳои Тоҷикистону Баҳрайн 

имкон дод, ки чунин натиҷаҳо гирифта шавад: 

- гарчанде ки мулоқотҳои сатҳи олӣ миѐни ҷонибҳо дар ин давра сурат 

гирифтааст, лекин муносибатҳои дуҷониба рушд накардаанд; 

- сарфи назар аз имкониятҳои мавҷуда ҳамкориҳо миѐни ҷонибҳо дар ин 

давра дар сатҳи гуфтугӯ ва мукотибот қарор дошта, талошҳои тарафҳо 

ҷиҳати амалӣ намудани созишномаҳои имзогардида ба назар мерасад; 

Ироқ бо гирифтор шудан ба ҷангу низоъҳо дар даҳаи аввали асри ХXI 

муносибатҳояш бо Тоҷикистон мувақатан қатъ гардид. 

Дар ин марҳила имкониятҳои аввалин барои барқарор намудани 

муносибатҳои дипломатӣ соли 2009 ба вуҷуд омаданд. 

23 майи соли 2009 дар доираи иҷлосияи 36-уми ШВКХ давлатҳои аъзои 

СКИ дар шаҳри Димашқ, мулоқоти Ҳ. Зарифӣ бо Роҳбари ВКХ Ҷумҳурии 

Ироқ Х. Зиборӣ баргузор гардид. 
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Дар ҷараѐни мулоқоти вазирони хориҷии ҳар ду кишвар масоили 

гуногун ва хусусияти дуҷониба дошта баррасӣ гардид. Ҷонибҳо масъалаи 

барқарор кардани муносибатҳои дӯстона ва ҳамкориҳои мутақобилан 

судмандро миѐни ҳар ду кишвар дар мадди аввал гузоштанд. 

Дар маркази таваҷҷуҳи дипломатҳои Тоҷикистону Ироқ мавзӯи 

ташаббуси Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон роҷеъ ба эълон гаштани соли 

2009 соли бузургдошти Имоми Аъзам дар Тоҷикистон қарор гардид. Вобаста 

ба ин Х.Зиборӣ ибрози миннатдорӣ намуда, қайд кард, ки намояндагони 

кишвараш барои иштирок дар ин чорабинӣ дар Душанбе омодаанд. 

Роҳбари ВКХ Ҷумҳурии Ироқ доир ба мулоқотҳои сеҷонибаи гузашта, 

ки миѐни вазирони хориҷии Тоҷикистон, Афғонистон ва Эрон дар ҷашни 

“Наврӯз” баргузор шуда буд, аҳамияти калон дода, барои иштирок дар чунин 

мулоқотҳо ибрози омодагӣ намуд. 

15 июли соли 2009 дар доираи саммити 15-уми Ҳаракати адами тааҳҳуд, 

ки дар шаҳри Шарм ал-Шайхи Миср баргузор гардид, Ҳ. Зарифӣ бо 

ҷонишини Роҳбари ВКХ Ироқ Лабид Абовӣ мулоқот намуда, ӯро роҷеъ ба 

гузаронидани чорабинии бузургдошти Имоми Аъзам хабардор кард.  

Л. Абовӣ изҳор дошт, ки намояндагони Ироқ дар чорабиниҳои ҷашнӣ ва 

Симпозиуми байналмиллалӣ дар мавзӯи “Мероси Абуҳанифа ва нақши он 

дар гуфтугӯи байни тамаддунҳо”, ки 1-2 октябри ҳамон сол дар шаҳри 

Душанбе баргузор мегардид, иштирок хоҳанд намуд. 

Дар Симпозиуми мазкур Шайх Абдусаттор Абдулҷаббор Аббос-имоми 

масҷиди Имоми Аъзам дар Бағдод Ироқро намояндагӣ мекарданд  

6 октябри соли 2009 Э. Раҳмон ҷонишини раиси Идораи оид ба корҳои 

вақфи Ироқ Алӣ ал-Хатиб ба мулоқот пазируфт, ки ӯ таассуроти неки 

бардоштаи худро аз ҷамъомадҳо иброз кард.
1
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3 майи соли 2011 Сафири Ҷумҳурии Ироқ Роҷиҳ Собир Аббуд ал-

Мусавӣ (бо қароргоҳаш дар Остона) эътимодномаи худро ба Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон супорид.
1
 

Омӯзиши муносибатҳои Тоҷикистону Ироқ дар ин давра имкон медиҳад, 

ки ба хулосаҳои зерин бирасем: 

- пас аз нооромиҳое, ки дар Ироқ ба вуҷуд омад, алоқаҳои фарҳангии 

Тоҷикистон бо Ироқ аз нав оғоз гардид, вале он ҳам дер давом накард, зеро 

дар солҳои баъдӣ ин кишварро боз нооромиҳо фаро гирифтанд; 

- муносибатҳо миѐни ҷонибҳо дар ин давра аксаран дар сатҳи гуфтугӯ ва 

мукотиботи дипломатӣ қарор дошт; 

Оғози муносибатҳои Тоҷикистон бо Қатар дар ин марҳила бо амалӣ 

гаштани сафари расмии Э. Раҳмон дар соли 2007 ба ин кишвар рост меояд. 

6-7 майи соли 2007 Президенти Тоҷикистон бо сафари расмӣ дар Қатар 

қарор дошта, бо намояндагони воломақоми он мулоқот намуд. 

Амири Қатар Шайх Ҳамад ибни Халифа ас-Сонӣ изҳор дошт, ки аз 

ҳисоби шахсии худаш дар Тоҷикистон масҷиди азиму нотакрореро бо 

хусусиятҳои санъати меъмории миллии тоҷикӣ сохта ба мусалмонони 

кишвар туҳфа хоҳад кард.
2
 

27-29 августи соли 2007 сафари расмии ҷавобии Амири Давлати Қатар 

Шайх Ҳамад ибни Халифа ас-Сонӣ ба шаҳри Душанбе сурат гирифт. 

Меҳмони олиқадрро Э. Раҳмон дар фурудгоҳи байналмиллалии шаҳри 

Душанбе истиқбол гирифта, маросимии расмии пазироӣ баргузор гардид. 

Дар ҷараѐни музокироти дуҷониба Э. Раҳмон аз ҳузури меҳмони 

воломақом ибрози қаноатмандӣ карда, зимнан ѐдоварӣ кард, ки “Боиси 

хурсандист, ки дар шахси Шумо, бародари гиромӣ, мо бори аввал дар 
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кишвари худ роҳбари яке аз кишварҳои мутараққӣ ва бообрӯю эътибори 

натанҳои ҷаҳони араб, балки тамоми ҷомеаи исломӣ мебошад. Таҳкими 

муносибатҳои созанда бо кишварҳои арабӣ барои кишвари мо, ки 

муносибатҳои деринаи зич ва анъанавӣ доранд, яке аз самтҳои афзалиятноки 

сиѐсати хориҷии ҳукумат ба ҳисоб меравад”. 

Ҷонибҳо барои дарѐфти самту соҳаҳои нави ҳамкориҳои мутақобилан 

судманд ва татбиқи амалии ҳуҷҷатҳои имзогардидаи заминаи қардодиву 

ҳуқуқии муносибатҳо, ки дар доираи сафари расмии Э. Раҳмон ба Давлати 

Қатар сурат гирифта буд, табодули назар намуданд. 

Аз ҷумлаи самтҳои афзалиятноки ҳамкории мутақобила миѐни ҳар ду 

кишвар соҳаҳои илму фарҳанг ва маъориф шумурда шуд. 

Амири Давлати Қатар пас аз тарк намудани Тоҷикистон барқияи 

миннатдориро ба Президент Э. Раҳмон ирсол кард.
1
 

28-30 ноябри соли 2008 Э. Раҳмон барои иштирок дар Саммити СММ, 

ки дар Қатар баргузор гардид, ба ин кишвар сафар намуда, дар ҳошияи он бо 

Амири Давлати Қатар мулоқот орост. Дар ҷараѐни он ҷонибҳо ифтитоҳи 

софоратҳо дар кишварҳои ҳамдигар омили рушди ҳамкориҳои гуногунҷабҳа 

шумориданд.
2
 

16-18 январи соли 2009 ҳайати Давлати Қатар бо роҳбарии Вазири 

корҳои хориҷии ин кишвар Холид ибн Муҳаммад ал-Атия, ки масъулияти 

муносибатҳои Давлати Қатарро бо Ҷумҳурии Тоҷикистон низ ба душ дорад, 

бо сафари худ аз Душанбе боздид намуданд. Дар ҷараѐни сафар бо Э. Раҳмон 

ва Роҳбари ВКХ Ҳ. Зарифӣ мулоқот ороста, дар он масоили рушди 

муносибатҳои минбаъда, сохтмони масҷиди замонавӣ, биноҳои истиқомативу 

тиҷоратӣ дар Душанбе аз тарафи ширкати “ад-Диѐр”-и Қатар муҳокима кард. 

                                                           
1
 Дипломатия Таджикистана. Ежегодник - 2007 год. Внешняя политика Республики Таджикистан: хроника и 

документы. Под общей редакцией [Текст] / Под общей редакцией Х. Зарифи./Составители Д. Назриев и др. – 

Душанбе: “Ирфон”, 2010, С.196-212. 
2
 Дипломатия Таджикистана. Ежегодник - 2008 год. Внешняя политика Республики Таджикистан: хроника и 

документы. [Текст] / Под общей редакцией Х. Зарифи. Составители Д. Назриев и др. - Душанбе, “Ирфон”, 

2010, С.140. 
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24 сентябри соли 2009 Э. Раҳмон дар ҳошияи иҷлосияи 64-уми Маҷмааи 

умумии СММ (минбаъд: МА) дар шаҳри Ню-Йорк бо Амири Давлати Қатар 

мулоқот доир карда, дар ҷараѐни он роҷеъ ба амалӣ гардондани 

созишномаҳои имзогардида байни ҳар ду кишвар табодули назар намуданд. 

26-27 сентябр Э. Раҳмон ҷиҳати иштирок дар маросими намоиши лоиҳаи 

масҷиди азим, ки сохтмонаш моҳи октябри соли 2009 оғоз мегардид, аз 

шаҳри Ню-Йорки ИМА ба шаҳри Дубайи АМА сафар намуд. 

Мувофиқи лоиҳа 150 ҳазор намозгузор дар дохил ва саҳни ин масҷид 

дар як вақт метавонанд адои ибодат намоянд. Танҳо дар толори асосии 

намозгузорӣ 50 ҳазор нафар намоз гузоранд.
1
 

Масҷид дар масоҳати 7,5г. бунѐд ѐфта, дорои маконҳои ибодат, китоб-

хона, осорхона, толорҳои қабули меҳмонон ва гузаронидани вохуриву 

музокирот мебошад. Масҷидро манораи бузург, 7 манора, ки рамзи ҳафт 

табақаи осмон аст, ҳавзу фаввораҳои зиѐд, ишора ба он ки Тоҷикистон 

кишвари оби тоза аст ва дигар рамзҳои фарҳангӣ зинат медиҳанд. 

Э. Раҳмон пешниҳод намуд, ки лоиҳаи масҷид шакли харитаи 

Тоҷикистонро дошта бошад ва дар он асосан нақшҳои таърихӣ ва миллӣ 

тасвир ѐбад ва дар паҳлӯи он донишгоҳи исломӣ сохта шавад. 

Умӯман ин танҳо масҷиди оддие набуда, балки маркази бузурги исломӣ, 

фарҳангӣ ва таърихӣ хоҳад буд. Толорҳояш чунон сохта мешаванд, ки дар 

онҳо имкони баргузории ҳама гуна чорабиниҳои илмию фарҳангӣ, семинару 

конфронсҳо ва ҳамчунин саммитҳои сатҳи баланд, аз ҷумла сарони кишварҳо 

вуҷуд дошта бошад. 

2 октябри соли 2009 Холид ибн Муҳаммад ал-Атия ба ҳайси намояндаи 

Давлати Қатар дар Симпозиуми байналмиллалӣ дар мавзӯи “Мероси 

Абуҳанифа ва нақши он дар гуфтугӯи байни тамаддунҳо”, ки дар шаҳри 

Душанбе баргузор шуда буд, иштирок кард. 

                                                           
1
 Тоҷикистон масҷиди калонтаринро дар дунѐ месозад. [Манбаи электронӣ]. URL: 

http://www.aljazeera.net/amp/news/miscellaneous/2009/09/29 (санаи муроҷиат: 15.07.2021). 

http://www.aljazeera.net/amp/news/miscellaneous/2009/09/29


96 
 

 

Дар рӯзҳои баргузории чорабинии мазкур ҳайати хабарии шабакаи 

ҷаҳонии “Ал-Ҷазира”-и қатарӣ дар Душанбе фаъолият намудааст.
1
 

Моҳи сентябри соли 2009 Э. Раҳмон дар ҳошияи иҷлосияи 65-уми МА 

СММ дар Ню-Йорк бо Амири Давлати Қатар мулоқот доир карда, дар 

ҷараѐни он роҷеъ ба сохтмони масҷид ва дигар иншоотҳо омодагии худро 

таъкид намуд ва қайд кард, ки дар ояндаи наздик дар Тоҷикистон зиѐда аз 

500 млн. долари амрикоӣ сармоягузорӣ хоҳад кард.
2
 

Дар соли 2010 дар муносибатҳои Тоҷикистон ва Қатар талошҳои 

ҷонибҳо барои амалӣ кардани созишномаҳои имзогардидаи миѐни ҳар ду 

кишвар ба назар мерасад. Дар ин давра сафарҳои расмӣ ва кории 

намояндагони ниҳодҳои сиѐсати хориҷии ҳар ду кишвар фаъолона сурат 

гирифта, натиҷаҳои дилхоҳро барои ҷонибҳо ба бор овардааст. 

20 апрел Э. Раҳмон эътимодномаи Сафири Фавқулодда ва Мухтори 

Давлати Қатар Сайар ибн Абдурраҳмон ал-Мавдаҳро қабул намуд. 

14 июни соли 2011 Сафири Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Ҷумҳурии 

Исломии Покистон ва ҳамзамон Сафири ғайримуқим дар Давлати Қатар 

эътимодномаи худро ба Амири Давлати Қатар супорид. 

Дар ин сол ҳайати Тоҷикистон 20 феврал ба Қатар сарфар карда, сафари 

ҷавобӣ бошад, 17 сентябр сурат гирифт, ки ҳадаф аз он фароҳам намудани 

омилҳои муносибатҳои нисбатан қавитар ба ҳисоб меравад.  

Бояд гуфт, ки санги асоси сохтмони мазкур соли 2009 гузошта шуда буд 

ва мутахассисони ин соҳа аз Тоҷикистону Қатар то моҳи октябри соли 2011 

ба омӯзишу таҳқиқ ва омодасозии лоиҳаи он машғул буданд.
 

5 октябри соли 2011 бо иштироки Э. Раҳмон сохтмони масҷиди бузурги 

Душанбе, бо ғунҷоиши 115 ҳазор намозгузор дар яквақт, оғоз гардид.
3
 

                                                           
1
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2
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3
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документы. [Текст] / Под общей редакцией Х. Зарифи. (Составители: Д.Назриев и др.) Душанбе, “Ирфон”, 

2012, С. 240. 



97 
 

 

Қайд гардид, ки аз 100 млн. доллари амрикоӣ, ки барои сохтмони масҷид 

дар назар дошта шудааст, 70 млн. аз ҷониби Қатар ҷудо гардида, 30 млн. аз 

тарафи Тоҷикистон пешниҳод карда мешавад. Сохтмон ва корҳои насбсозии 

масҷидро ширкати ватании “Сомон-сохтмон” амалӣ намуда, дар ҷараѐни 

сохтмон аз 800 то 1000 нафар мутахассисони кишварро бо ҷои кори доимӣ ва 

маоши хуб таъмин мекунад. 

Президенти кишвар қайд кард, ки корҳои сохтмонӣ бо истифода аз 

маҳсулоти ватанӣ, аз ҷумла сангҳои ороишии Тоҷикистон бояд босифат ва 

мувофиқ ба меъѐрҳои байналмиллалӣ бошад. 

Гуфта шуд, ки масҷиди мазкур бояд аз 4 манора, ки баландиашон 65 

метрро ташкил медиҳад, қуббае бо баландии 47 метр, толори калон ва 

толорҳои хурд барои ибодат ва инчунин, ҳуҷраҳои сершумори онҳо иборат 

аст. Қайд гардид, ки дар толорҳо, айвонҳо ва пешайвонҳо 50 ҳазор 

намозгузор дар як вақт адои намоз намоянд. Саҳну муҳити масҷид бошад, 60 

ҳазор нафарро дар худ ҷой дода метавонанд. 

Ба қавли мутахассисон ин масҷид дар минтақаи давлатҳои пасошӯравӣ 

калонтарин масҷид хоҳад шуд.
1
 

24-29 марти соли 2012 бо ташаббуси бевоситаи Муассисаи давлатии 

сафарию ҳунарии “Базморо” се гурӯҳи ҳунарии ҷумҳурӣ дар ҳайати 32 нафар 

дар Фестивали байналмиллалии фарҳангии кишварҳои ОМ, ки дар шаҳри 

Давҳаи Қатар баргузор гардид, ширкат варзиданд.
2
 

18 сентябри соли 2014 Э. Раҳмон ҳайати калони Қатарро, ки зери 

роҳбарии Раиси Шӯрои мудирони холдингии “Издон” Шайх Холид ибни 

Сонӣ Оли Сонӣ ба Тоҷикистон ҳузур оварда буданд, ба мулоқот пазируфт. 

Дар ҷараѐни мулоқоти дӯстона Шайх Холид қайд намуд, ки Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дар миѐни кишварҳои мусалмонӣ мақоми вижае дорад. 

                                                           
1
 Дипломатия Таджикистана. Ежегодник - 2011 год. Внешняя политика Республики Таджикистан: хроника и 

документы. [Текст] / Под общей редакцией Х. Зарифи. (Составители: Д.Назриев и др.) Душанбе, “Ирфон”, 
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“Масалан, ҳамаи оилаҳои Давлати Қатар дорои китоби Саҳеҳ ал-Бухорӣ 

мебошанд”, - зикр кард меҳмони қатарӣ. 

Э. Раҳмон 18 декабри соли 2014 ба Амир Шайх Тамим бин Ҳамад ба 

муносибати ҷашни Миллии Давлати Қатар барқияи табрикоти ирсол намуд.
1
 

ДМТ дар соли таҳсили 2014-2015 як шаҳрванди Қатарро ба ҳайси 

донишҷӯ қабул намуд.
2
 

10-14 феврали соли 2016 ансамбли рақсии “Базморо” бо даъвати 

ширкати “Ал-рувад” ва фонди фарҳангии Қатар дар чорабинии фарҳангие, ки 

дар Қатар баргузор гардид, бо шукуҳу шаҳомати хоса иштирок намуд.
3
 

Бо таҳлили масъалаи таҳаввули ҳамкориҳои илмӣ-фарҳангии 

Тоҷикистону Қатар дар ин марҳила метавон ба ин натиҷаҳо расид: 

- дар ин давра сафарҳои мутақобили расмӣ ва мулоқотҳои сатҳи олӣ 

ҳамкориҳои дуҷонибаи Тоҷикистону Қатарро рушду тақвият бахшиданд; 

- сармоягузориҳои гуногунсоҳа, бунѐди масҷиди бузург ва Диѐри 

Душанбе аз тарафи Қатар намунаи беҳтарини ҳамкорӣ ба шумор меравад; 

- дар ин давра вобаста ба ҳамкорӣ дар соҳаҳои маориф ва фарҳанг рӯзи 

миллии Қатар дар Душанбе баргузор шуда, шаҳрвандони он дар ДМТ ба 

таҳсил фаро гирифта шуданд, ки гувоҳ аз равобити дӯстона мебошад; 

Марҳилаи дуюми муносибатҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон бо Давлати 

Қувайт дар соли 2008 оғоз ѐфтааст. 

28 апрели соли 2008 мулоқоти Сафири Давлати Қувайт дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон Азиз Ал-Деҳонӣ бо Президенти кишвар ва Ҳ. Зарифӣ баргузор 

гардид, ки дар он дурнамои ҳамкориҳои дуҷониба ва гуногунсамтаро 

мавриди баррасӣ қарор доданд.
4
 

                                                           
1
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8 апрели соли 2009 Э. Раҳмон бо Шайх Аҳмад ас-Сабоҳ ал-Фаҳд -

намояндаи воломақоми Қувайт вохурӣ намуда, дар он масоили муносибатҳои 

Тоҷикистону Қувайт мавриди баррасӣ қарор гирифт. Ба қавли шайх Аҳмад 

Қувайт омодааст, ки дар сохтмони 60 лоиҳаи маориф ва тандурустӣ 

сармоягузорӣ намояд.
1
 

Аз 4 то 11 апрели соли 2011 дар Қувайт озмуни байналмиллалии 

Қуръони Карим баргузор гардид, ки барои иштирок дар он ноиби ректор оид 

ба таълими донишгоҳи исломии Тоҷикистон Сафаров Л. пешниҳод гардид.
2
 

3 майи соли 2011 Э. Раҳмон эътимодномаи сафири Давлати Кувайт 

(қароргоҳаш дар Исломобод) Наваф Абдулъазиз ал-Анизиро қабул намуд. 

Дар мулоқот вобаста ба тавсеаи ҳамкориҳо бо Кувайт мароқ зоҳир гардид. 

9 октябри соли 2011 ҳайати Ҷумҳурии Тоҷикистон бо роҳбарии Ҳ. 

Зарифӣ барои иштирок дар иҷлосияи 10-и Шӯрои вазирони хориҷии 

(минбаъд: ШВХ) кишварҳои иштирокчии Муколамаи ҳамкории Осиѐӣ, ки 

10-11 октябри соли 2011 баргузор гашт, ба Кувайт сафар намуд. 

Ҳ. Зарифӣ дар ҷараѐни мулоқот бо ноиби Сарвазир, Роҳбари ВКХ 

Давлати Кувайт доктор Муҳаммад Сабоҳ ал-Салим ал-Сабоҳ масоили 

ҳамкориҳои ҳар ду кишвар муҳокима карда, омода ва имзо намудани 

ҳуҷҷатҳои нави ҳамкорӣ зарур арзѐбӣ намуданд.
3
 

23-24 майи соли 2013 дар Душанбе ҷаласаи якуми КМБ Тоҷикистону 

Кувайт оид ба ҳамкориҳои тиҷоратию иқтисодӣ ва илмию техникӣ баргузор 

гардид. Комиссияи мазкурро аз ҷониби Кувайт муовини Сарвазир ва Вазири 

молия ва аз ҷониби Тоҷикистон Раиси Кумитаи сармоягузорӣ ва идораи 

амволи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамраисӣ намуданд.
4
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23-25 июни соли 2013 сафари давлатии Э. Раҳмон ба Давлати Кувайт 

сурат гирифта, дар доираи он бо Амири Давлати Кувайт, Сарвазири кишвар 

ва дигар масъулони воломақоми он мулоқотҳои судманд анҷом дод. Бояд 

таъкид намуд, ки Амири Давлати Кувайт Э. Раҳмонро бо олитарин мукофоти 

давлати худ ордени “Муборак Ал-Кабир” сарфароз кард. Аз ҷониби Э. 

Раҳмон Амири Давлати Кувайт бо ордени “Исмоили Сомонӣ дараҷаи I” 

мукофотонида шуд.
1
 

1 декабри соли 2014 мулоқоти Сафири Тоҷикистон дар Қувайт З. 

Зубайдов бо Раиси Шӯрои илм ва фарҳанги Давлати Қувайт Алӣ Ҳусайн ал-

Юҳа доир гардид. Зимни мулоқот ҷонибҳо роҷеъ ба вусъат бахшидани 

ҳамкориҳои фарҳангиву ҳунарӣ байни ду кишвар ибрози ақида намуда, ба 

мувофиқа расиданд, ки дар нимсолаи аввали соли 2014 як қатор гурӯҳҳои 

ҳунарии Тоҷикистон аз қабилӣ: як ансамбли фолклорӣ, як аркестраи 

синфонӣ, як ансамбли кӯдакона ва як гурӯҳ расомон ҷиҳати намоиши 

маҳсули дасташон метавонанд ба Давлати Қувайт ташриф оваранд.
2
 

15 январи соли 2014 мулоқоти З. Зубайдов бо Вазири Дастгоҳи Амири 

Давлати Кувайт шайх Носир Сабоҳ дар шаҳри Кувайт баргузор гардид. Дар 

мулоқот намояндагони ҳар ду ҷониб масоили тавсеаи минбаъдаи ҳамкориҳои 

дуҷонибаро муҳокима карда, ҷиҳати амалӣ намудани созишномаҳои 

баимзорасидаи миѐни давлатҳо аҳамияти вижа доданд. 

Намояндаи воломақоми Кувайт барои гузаштан ба марҳилаи нави 

ҳамкорӣ дар соҳаҳои гуногун ибрози омодагӣ намуд. 

2 майи соли 2014 дар шаҳри Душанбе Э. Раҳмон мушовири Девони 

Амири Давлати Кувайт, раиси Сандуқи хайриявии байналмиллалии исломӣ, 

намояндаи Генералии котиби СММ вобаста ба масоили башардӯстӣ 

Абдуллоҳ Матук ал-Матукро ба мулоқот пазируфт. 
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Ҳангоми мулоқот масоили ташкил ва тавсеаи ҳамкориҳои бисѐрҷабҳа 

миѐни Тоҷикистону Кувайт баррасӣ гардиданд. 

5 майи соли 2014 Э. Раҳмон ҷонишини аввали вазири оид ба корҳои 

дини Давлати Кувайт, раиси Маркази ҷаҳонии “Васатият” Одил Абдуллоҳ 

ал-Фаллоҳро ба мулоқот пазируфт. Дар ҷараѐни он масоили вобаста ба ҳар ду 

кишвар муҳокима гашта, қайд гардид, ки Давлати Кувайт омодааст, ки дар 

Тоҷикистон намояндагии Маркази ҷаҳонии “Васатият”-ро кушояд ва 

мутахассисони тоҷикро дар ин ришта тайѐр намояд.
1
 

15-22 июни соли 2014 Ҳунармандон аз Ансамбли давлатии рақсии 

“Зебо” бо теъдоди 19 нафар дар Фестивали 17-уми байналмиллалии мусиқӣ 

дар Қувайт ширкат намуда, баҳои сазоворро соҳиб гаштанд.
2
  

27 октябри соли 2014 Аввалин анҷумани сармоягузории СҲИ барои 

Осиѐи Марказӣ дар шаҳри Душанбе баргузор шуд, ки ҳайати Давлати Кувайт 

бо роҳбарии Сафири Кувайт дар Тоҷикистон ташриф овард. 

Дар доираи анҷумани мазкур С. Аслов бо Сафир Наваф Абдулъазиз ал-

Анизӣ мулоқот кард. Дар ҷараѐни суҳбат ҷонибҳо аз сатҳи муносибатҳои 

дуҷонибаи кунунӣ изҳори қаноатмандӣ намуда, маҷмӯи васеи масоили 

муносибатҳои дуҷонибаро дар соҳаҳои иқтисод, маориф, фарҳанг ва 

тандурустӣ мавриди баррасӣ қарор доданд.
3
 

1-5 апрели соли 2015 Муассисаи давлатии сафарию ҳунарии “Базморо” 

иштироки ҷониби Тоҷикистон дар чорабинии фарҳангӣ бахшида ба таҷлили 

20-солагии барқарор гаштани муносибатҳои Тоҷикистону Қувайт, ки дар 

Давлати Қувайт баргузор гардид, ба зимма дошт. Дар он 23 нафар, аз ҷумла 

Ансамблҳои рақсии “Базморо”, гуруҳи мутрибони созҳои миллӣ ва 

сарояндагон аз Тоҷикистон ширкат намуданд.
4
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Моҳи ноябри соли 2015 миѐни намояндагони Тоҷкистону Қувайт 

мулоқот сурат гирифт, ки дар он масоили рушди ҳамкориҳои илмӣ-

фарҳангии миѐни ҳар ду кишвар баррасӣ гардида, таъкид карда шуд, ки 

Вазорати авқоф дар Донишгоҳи давлатии Кувайт бурсияҳои махсус дорад ва 

ҳар сол донишҷӯѐнро аз кишварҳое, ки бо онҳо Созишнома имзо намудааст, 

ба таҳсил даъват мекунад. Ҷониби кувайтӣ иброз дошт, ки ҳангоми дархости 

расмӣ Вазорати мазкур омода аст дар Донишгоҳи давлатии Кувайт барои 

донишҷӯѐни тоҷик бурсияҳои таълимӣ ҷудо намояд. Инчунин, ҷониби 

кувайтӣ ҷиҳати маблағгузории соҳаҳои маориф, илму фарҳанг, тандурустӣ ва 

дин (тармиму азнавсозии масҷидҳо) изҳори омодагӣ намуда, намунаҳои 

дархости саҳмгузориро ироа кард.
1
 

8 декабри соли 2015 мулоқоти З. Зубайдов бо Раиси Шӯрои илм ва 

фарҳанги Кувайт (Вазири фарҳанг) Алӣ Ҳусайн ал-Юҳо доир гардида, 

ҷонибҳо масъалаи иштироки дастаи ҳунарии Тоҷикистонро дар чорабиниҳои 

фарҳангӣ, ки аз Ҳукумати кишвари мазкур ба муносибати пойтахти фарҳанги 

исломӣ эълон шудани Кувайт ба нақша гирифтааст, баррасӣ намуданд. 

Ҳамчунин, таъкид гардид, ки Қувайт дар соҳаи илму фарҳанг, табъу нашри 

китобҳо, нусхабардорӣ ва ба табъи дастхатҳо барои ҳар ду кишвар бо 

Тоҷикистон ҳамкорӣ менамояд.
2
 

Дар соли 2015 7 нафар аз Тоҷикистон дар Давлати Кувайт ба таҳсил 

фарогир гаштаанд.
3
  

5 январи соли 2016 ВФ Ҷумҳурии Тоҷикистон лоиҳаи “Ёддошти 

тафоҳум байни Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҳукумати Давлати 

Кувайт оид ба ҳамкорӣ дар самти корҳои исломӣ ва авқоф”-ро, ки Кумита 

оид ба корҳои дин, танзими анъана ва ҷашну маросимҳои миллии назди 
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Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба вазорат пешниҳод шуда буд, баррсӣ 

намуда, аз он ҷонибдорӣ кардааст.
1
 

Соли 2016 шаш нафар довталабони тоҷик сазовори бурсияҳои таҳсилии 

қувайтӣ гардиданд.
2
 

Даҳаи сеюми моҳи марти соли 2016 дар Давлати Кувайт чорабинии 

фарҳангӣ бахшида ба таҷлили ҷашни байналмиллалии Наврӯз баргузор карда 

шуд, ки дар он аз ҷониби Тоҷикистон 20 нафар, аз ҷумла Ансамбли давлатии 

хизматнишондодаи рақсии “Лола” Ғ. Валаматзода, гуруҳи мутрибони созҳои 

миллии Филармонияи давлатии Тоҷикистон ба ба номи А. Ҷӯраев, 

Ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон А. Шодиев, овозхони Ансамбли давлатии 

“Шашмақом” ба номи Ф. Шаҳобов С. Кароматулло ва пианинавози ҷавон Ҷ. 

Ҳусензода ширкат варзиданд.
3
 

Дар барасии таҳаввули ҳамкориҳои илмӣ-фарҳангии Тоҷикистону 

Қувайт дар ин давра мо ба ин хулосаҳо расидем: 

- мулоқотҳои сатҳи волои ҷонибҳо дар ин марҳила омили таҳаввул ва 

рушди ҳамкориҳои илмӣ-фарҳангӣ гардиданд; 

- дар ин давра ҳамкориҳои фарҳангии Тоҷикистону Қувайт ба таври 

чашмгир рушд ѐфтанд, ки иштироки ҳунармандону санъаткорони тоҷик дар 

чорабиниҳо дар Қувайт далели ин гуфтаҳо мебошад; 

- дар ин марҳила тоҷикони зиѐде дар донишгоҳу марокизи Қувайт ба 

илмомӯзӣ машғул гаштаанд, ва гуфта метавон, ки Қувайт нисбат ба дигар 

кишварҳои араб дар ин соҳа ҷойгоҳи вижаеро касб кардааст; 

Марҳилаи дувуми муносибатҳо миѐни Тоҷикистон ва Сурия бо 

мулоқоти сарони ҳар ду кишвар дар Куала Лумпур оғоз ѐфт. 

7-10 феврали соли 2007 Э. Раҳмон ба Ҷумҳурии Арабии Сурия сафари 

расмӣ анҷом дода, бо Башшор ал-Асад мулоқот намуд, ки дар ҷараѐни 

суҳбати созанда чунин қайд намуд: “Дар кишвари мо ҳамеша нисбат ба 
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Сурия, ки кишвари тамаддуни қадима ва ба сифати чорроҳаи рушди 

таърихии муносибатҳои фарҳангии манотиқи гуногун маҳсуб меѐбад,  

аҳамияти вижае медоданд ва медиҳанд”.
 1
 

Ҷонибҳо роҷеъ ба оғози марҳилаи сифатан нав дар рушди муносибатҳои 

мутақобилан судманд, таҳким ва рушди ҳамкориҳо дар соҳаҳои мавриди 

таваҷҷуҳи тарафайн табодули андеша намуданд. Ёдовар шудан ба маврид 

аст, ки аз ҷумлаи самтҳои муҳимми ҳамкории миѐни ҳар ду кишвар соҳаи 

маориф ва илму фарҳанг ҳисобида шуд. 

10 феврали соли 2007 пас аз анҷоми музокироти расмӣ миѐни 

Тоҷикистону Сурия 9 санади нави ҳамкорӣ ба имзо расид. Аз ҷумла: 

1. Ёддошти тафоҳум миѐни Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҳукумати 

Ҷумҳурии Арабии Сурия оид ба ҳамкорӣ дар соҳаи маориф. 

2. Созишнома миѐни Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҳукумати 

Ҷумҳурии Сурия оид ба ҳамкорӣ дар соҳаи иқтисод ва илму техника. 

Э. Раҳмон дар доираи сафари расмӣ аз шаҳри Тадмур, ки дар музофоти 

Ҳимси Сурия ҷойгир аст, дидан намуда, бо ҳокими он Иѐд Ғаззал мулоқот 

кард. Дар ҷараѐни суҳбат миѐни шаҳри Кулоби Тоҷикистон ва шаҳри 

Тадмури Сурия алоқаҳои бародаршаҳрӣ муқарар гардид.
2
 

12-13 марти соли 2008 дар ҳошияи саммити 11-и СКИ Э. Раҳмон дар 

пойтахти Сенегал бо Ноиби Президенти Сурия мулоқот ороста, дар ҷараѐни 

он ҳамкорӣ дар соҳаи иқтисод ва илму техника зарур арзѐбӣ гардид. 

Инчунин, ифтитоҳи бевоситаи сафоратҳои ҳар ду кишвар дар шаҳрҳои 

Душанбе ва Димашқ мақсаднок маҳсуб гардид.
3
 

18-20 майи соли 2010 иҷлосияи 37-и ШВХ давлатҳои аъзои СКИ дар 

шаҳри Душанбе баргузор шуд, ки дар он ҳайати Ҷумҳурии Сурия бо 
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роҳбарии Роҳбари ВКХ ин кишвар Валид ал-Муаллим иштирок намуданд. 

Ал-Муаллим дар доираи сафари худ ба Тоҷикистон бо Ҳ. Зарифӣ ва Э. 

Раҳмон мулоқотҳои судманд баргузор карда, дар ҷараѐни он масоили 

ҳамкорӣ дар самти илму маориф ва фарҳанг баррасӣ гардиданд.
1
 

10 июни соли 2011 ВФ Ҷумҳурии Тоҷикистон Ёддошти Сафорати 

Ҷумҳурии Сурия дар Теҳрон, дар робита ба ҳамкорӣ бо ташкилотҳои 

кӯдакону наврасони Ҷумҳурии Тоҷикистонро мавриди баррасӣ қарор дода, 

онро умӯман ҷонибдорӣ намудааст.
2
 

8 сентябри соли 2014 ба муносибати 23- солагии истиқлолияти давлатии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, Президенти Сурия Башшор ал-Асад барқияи 

табрикотиро ба Президенти Тоҷикистон Э. Раҳмон ирсол намуд.
3
 

Дар барасии масъалаи таҳаввули муносибатҳои илмӣ-фарҳангии 

Тоҷикистон бо Сурия натиҷаҳои зерин гирифта шуд: 

- сафари расмии Э. Раҳмон ба Сурия дар соли 2007 такони ҷиддие дар 

муносибатҳои илмӣ-фарҳангии ҷонибҳо бахшид; 

- дар ин давра теъдоди зиѐде аз шаҳрвандони Тоҷикистон расмӣ ва ғайри 

расмӣ дар донишгоҳҳои Сурия ба таҳсили илм машғул гаштаанд; 

- то соли 2011 муносибатҳо бо Сурия рушду тавсеа меѐфтанд, вале 

ноором шудани вазъият дар он робитаҳои илмӣ-фарҳангиро қатъ намуд; 

Муносибатҳои дипломатии Ҷумҳурии Тоҷикистон  бо Салтанати 

Уммон 15 ноябри соли 2007 барқарор гаштааст.
4
 

Баѐнияи муштаракро оид ба барқарор кардани муносибатҳои дипломатӣ 

миѐни Ҷумҳурии Тоҷикистон  ва Салтанати Уммон Сафири Фавқулодда ва 

Мухтор - Намояндаи доимии Ҷумҳурии Тоҷикистон  дар СММ С. Аслов ва 

                                                           
1
 Дипломатия Таджикистана. Ежегодник - 2010 год. Внешняя политика Республики Таджикистан: хроника и 

документы [Текст] / Под общей редакцией Х. Зарифи / Составители: Д. Назриев и др. – Душанбе: “Ирфон”, 

2011, С. 14, 213. 
2
 Бойгонии ҷории ВФ Ҷумҳурии Тоҷикистон. ШРБ. Парвандаи Сурия. №1-09/1380. 10.06.2011. 

3
 Дипломатия Таджикистана. Ежегодник - 2014 год. Внешняя политика Республики Таджикистан: хроника и 

документы [Текст] / Под общей редакцией С. Аслова. - Душанбе: “Ирфон”, 2015, С.117. 
4
 Дипломатия Таджикистана. Ежегодник - 2007 год. Внешняя политика Республики Таджикистан: хроника и 

документы. Под общей редакцией [Текст] / Под общей редакцией Х. Зарифи./Составители Д. Назриев и др. – 

Душанбе: “Ирфон”, 2010, С.11. 
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Сафири Фавқулодда ва Мухтор - Намояндаи доимии Салтанати Уммон дар 

СММ Фуод ал-Ҳиноӣ ба имзо расонданд. 

18-20 майи соли 2010 чиҳати иштирок дар иҷлосияи 37-и ШВХ 

давлатҳои аъзои СКИ, ки дар Душанбе баргузор шуд, ҳайати Уммон бо 

роҳбарии Вазири корҳои хориҷии ин кишвар Юсуф ибн Алавӣ ба Душанбе 

ташриф оварда, бо Ҳ. Зарифӣ ва Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

мулоқотҳои судманд баргузор кард. 

Дар соли 2010 Уммон дар шаҳри Кулоб барои зарардигон аз офати табиӣ 

деҳаи Чаманзорро бунѐд кард, ки он аз 50 хонаи истиқоматӣ, мактаб, маркази 

тандурустӣ ва масҷид иборат мебошад.
 1
 

13 декабри соли 2010 Э. Раҳмон
 
Сафири Уммон дар Ҷумҳурии Исломии 

Эронро, ки ба ҳайси фиристодаи Султони Уммон ба Душанбе ташриф оварда 

буд, ба мулоқот пазируфт. Сафири Уммон паѐми Султон Қобус ибни Саидро 

ба Э. Раҳмон
 
супорида, алоқамандии кишвари худро дар тавсеаи ҳамкориҳо 

бо Тоҷикистон иброз намуд. Э. Раҳмон
 

дар шахси Сафири Уммон аз 

роҳбарияти кишвари Уммон дар робита ба бунѐди деҳаи Чаманзор дар шаҳри 

Кулоб ба маблағи 3 миллион долари амрикоӣ изҳори миннатдорӣ кард.
2
 

23-29 декабри соли 2013 46 нафар ҳунармандони Ансамбли рақсии 

“Базморо”, “Зебо” ва гурӯҳи мутрибони созҳои миллӣ дар  Фестивали 

байналмиллалии рақс дар шаҳри Масқат ширкат намуданд. 

Барномаи ҳунарии гурӯҳҳои Тоҷикистон, ки дар Кохи муҳташами 

Операи Масқат баргузор гардид аз ҷониби тамошобинони бешумор мавриди 

таваҷҷуҳи хос қарор гирифт. Аз ҷониби созмондиҳандагони ин чорабинӣ 

шинохти Тоҷикистон ҳамчун як кишвари соҳибистиқлол муаррифии санъату 

ҳунари халқи тоҷик дар арсаи ҷаҳонӣ мебошад.
3
 

                                                           
1
 Давлятов, З.Қ. Тоҷикистон ва шоҳигариҳои арабӣ: ҳамкорӣ ва дурнамо (таҷрибаи таҳлили иҷтимоию 

сиѐсӣ). [Матн] / З. Қ. Давлятов. – Душанбе. “Дониш”, 2018, С. 175. 
2
 Дипломатия Таджикистана. Ежегодник - 2010 год. Внешняя политика Республики Таджикистан: хроника и 

документы [Текст] / Под общей редакцией Х. Зарифи / Составители: Д. Назриев и др. – Душанбе: “Ирфон”, 

2011, С. 14. 
3
 Бойгонии ҷории ВФ Ҷумҳурии Тоҷикистон. ШРБ. Парвандаи Уммон. 
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Моҳи январи соли 2014 тибқи паймонҳои ҳамкорӣ миѐни Ширкати “Ал-

Рувод”-и Салтанати Уммон ва Муассисаи давлатии сафариву ҳунарии 

“Базморо”-и Тоҷикистон иштироки ҳунармандони тоҷик дар Фестивалҳои 

байналмиллалии санъат дар Уммон сурат гирифт. 

22-31 январи соли 2014 тавассути Ширкати “Ал-Рувод” ансамбли рақсии 

“Чаманоро”, ки қаблан аз ҷониби созмондиҳандагон баҳои баланд гирифта 

буд, бори дигар ба Фестивали санъат дар Масқат даъват гардид.
1
 

10 сентябри соли 2014 ба муносибати 23- солагии истиқлолияти 

давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Султони Уммон Қобус ибни Саид барқияи 

табрикотиро ба Э. Раҳмон ирсол намуд.
2
 

20-24 майи соли 2015 дар Масқат Фестивали байналмиллалии созҳои 

зарбӣ баргузор гардид, ки дар он аз ҷониби Тоҷикистон 6 нафар аз Ансамбли 

рақсии “Базморо” ва 5 нафар аз ансамбли созҳои зарбии вилояти Суғд 

ширкат варзиданд.
3
 

Ҳангоми омӯзиши муносибатҳои Тоҷикистону Уммон дар ин марҳила 

мо ба ин хулоса омадем, ки: 

- аслан муносибатҳо миѐни ҷонибҳо расман дар ҳамин давра барқарор 

шуда, мулоқотҳои ҷонибҳо омили рушди робитаҳои фарҳангӣ гардиданд; 

- метавон гуфт, ки дар ин марҳила муносибатҳо бо Уммон аксаран дар 

соҳаи фарҳанг ба назар мерасад, ки рӯз ба рӯз рушд меѐфтанд; 

Муносибатҳои Шоҳигарии Ҳошимии Урдун бо Тоҷикистон 9 

сентябри соли 2010 бо ирсоли барқияи табрикотӣ аз тарафи Подшоҳи Урдун  

ба Э. Раҳмон ба муносибати 19-солагии истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон оғоз ѐфтааст.
4
 

                                                           
1
 Бойгонии ҷории ВФ Ҷумҳурии Тоҷикистон. ШРБ. Парвандаи Уммон. 

2
 Дипломатия Таджикистана. Ежегодник - 2014 год. Внешняя политика Республики Таджикистан: хроника и 

документы [Текст] / Под общей редакцией С. Аслова. - Душанбе: “Ирфон”, 2015, С.120. 
3
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13 январи соли 2012 муносибатҳои дипломатӣ миѐни Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ва Подшоҳи Ҳошимии Урдун барқарор гардидааст.
1
 

10 сентябри соли 2014 ба муносибати 23-солагии истиқлолияти давлатии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, Абдуллоҳи Дувум барқияи табрикотиро ба Э. Раҳмон 

ирсол намуд.
2
 

23 сентябри соли 2016 дар шаҳри Ню-Йорк С. Аслов бо Вазири корҳои 

хориҷии Урдун мулоқот ороста, сатҳи кунунӣ ва дурнамои рушди 

муносибатҳоро миѐни ду кишвар мавриди баррасӣ қарор доданд.
3
 

Соли 2016 як шаҳрванди Урдун барои таҳсил дар зинаи аспирантураи 

ДМТ ба Вазорати маориф ва илми Тоҷикистон муроҷиат кардааст.
4
 

Дар барасии муносибатҳои Тоҷикистону Урдун дар ин марҳила мо ба 

натиҷаҳои зерин расидем: 

- аслан муносибатҳои дипломатӣ миѐни ҷонибҳо дар ин давра расман 

барқарор шудаанд, вале равобит ғолибан дар сатҳи гуфтугӯ ва мукотиботи 

дипломатӣ қарор доштанд; 

- вохуриҳои намояндагони ҷонибҳо дар ин марҳила заминаи ҳамкориҳои 

илмӣ-фарҳангиро ба вуҷуд овардаанд; 

Равобит миѐни Тоҷикистону Фаластин дар марҳилаи дуюм аз соли 

2009 оғоз ѐфтааст. 

23 ноябри соли 2009 Э. Раҳмон эътимодномаи Сафири Давлати 

Фаластин Асад Абдулмунъим Алӣ Асадро дар Тоҷикистон қабул намуда, 

сипас миѐни ҷонибҳо мулоқот баргузор шуд, ки дар он масоили рушди 

ҳамкориҳои мутақобил байни Тоҷикистону Фаластин баррасӣ гардид.
5
 

                                                           
1
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24 июни соли 2011 сафари Сафири Давлати Фаластин дар Тоҷикистон 

Асад ал-Асад (қароргоҳаш дар Тошканд) ба Тоҷикистон сурат гирифт.
1
 

6 марти соли 2014 Сафири Давлати Фаластин дар Тоҷикистон М. А. 

Таршаҳанӣ эътимодномаи худро ба Президенти Тоҷикистон супорид.
2
 

Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон 12 майи соли 2015 лоиҳаи 

Созишнома байни Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҳукумати Давлати 

Фаластин № 1185 (29-4) аз 14 январи соли 2015 оид ба ҳамкорӣ дар соҳаи 

фарҳангро баррасӣ намуда, ба Роҳбари Дастгоҳи иҷроияи Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ирсол кардааст.
3
 

Бино ба ѐддошти Сафорати Давлати Фаластин дар Ҷумҳурии 

Ӯзбекистон 9-10 апрели соли 2016 дар шаҳри Байтулмуқаддас Анҷумани 

байналмиллалии фарҳанг ва санъати миллӣ баргузор гардид. Дар чорабинии 

мазкур намояндагони Тоҷикистон низ даъват шуда буданд.
4
  

Дар омӯзиши марҳилаи дуюми муносибатҳои Тоҷикистону Фаластин ба 

натиҷаҳои зерин расидан мумкин аст: 

- бо даъват шудани фарҳангиѐни тоҷик ба Фаластин дар равобити 

Тоҷикистону Фаластин дар ин марҳила беҳбудиҳо дида мешавад; 

- метавон гуфт, ки дар ин марҳила низ муносибатҳо миѐниҷонибҳо дар 

сатҳи гуфтугӯ ва мукотиботи бардавоми сиѐсӣ сурат гирифтааст; 

Марҳилаи дуюми ҳамкориҳо байни Тоҷикистону Яман дар соли 2008 

бо сафари  оғоз гардидааст. 

Дар даврони истиқлолият шумораи зиѐде аз мутахассисони соҳаи 

тандурустии Тоҷикистон тавассути ширкати “Техно-стройэкспорт”-и русӣ ва 

ғайра ба тариқи шартномавӣ дар Яман кору фаъолият кардаанд. Аз ҷумла: 
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ҷарроҳ М. Одинаев, ки аз соли 2003 то соли 2014 дар ин кишвар 1450 

ҷарроҳӣ анҷом додааст, ки 95% онҳо шифо ѐфтаанд.
1
 

Дар солҳои 2007-2009 шаҳрвандони Яман дар ДМТ ба ҳайси устод дар 

факултети шарқшиносӣ фаъолият доштанд.
2
 

30 ноябри соли 2008 сафари кории Э. Раҳмон ба Ҷумҳурии Яман сурат 

гирифт, ки дар ҷараѐни он миѐни ҷонибҳо 4 созишномаи ҳамкорӣ ба имзо 

расида, соҳаҳои иқтисоду тиҷорат, илму техника, маориф ва сиѐсӣ 

(машваратҳои сиѐсӣ) дар бар мегиранд. 

13 марти соли 2008 Э. Раҳмон дар ҳошияи саммити 11-и СКИ дар 

пойтахти Сенегал бо Ноиби Президенти Яман Абдурраббӣ Мансур Ҳодӣ 

мулоқот карда, роҷеъ ба ҳамкориҳо дар соҳаҳои маориф, тандурустӣ ва 

фарҳанг ибрози қаноатмандӣ намуд. Ӯ аз сатҳи тахассусии табибон ва дигар 

мутахассисони соҳаи тандурустӣ, ки таҳсилро дар Тоҷикистон гирифтаанд, 

боэҳтиром ѐдовар шуда, қайд кард, ки мутахассисони мо дар Яман нақши 

чашмрасе доранд.
3
 

26 феврали соли 2009 Алӣ Абдуллоҳ Солеҳ бо сафари расмӣ ба 

Тоҷикистон ҳузур овард.  

27 феврал миѐни ҷонибҳо вобаста ба масоили ҳамкорӣ дар соҳаҳои илму 

тандурустӣ ва фарҳангу маориф гуфтушунид сурат гирифт. Инчунин, 

барқарор кардани алоқаҳои бародарона миѐни пойтахтҳои ҳар ду кишвар –

Душанбе ва Санъо муҳим арзѐбӣ гашт.  

Э. Раҳмон ва Алӣ Абдуллоҳ Солеҳ баѐнияи муштаракро имзо гузошта, 

миѐни Вазорати тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Вазорати тандурустӣ 

ва аҳолии Ҷумҳурии Яман созишномаи ҳамкорӣ дар соҳаи тандурустӣ ба 

имзо расид. 
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6 апрели соли 2009 Сафири Тоҷикистон дар Арабистони Саудӣ С.А. 

Насриддинов ҳамзамон Сафири Тоҷикистон дар Яман таъйин гашт.
1
 

5-6 октябри соли 2009 дар Симпозиуми байналмиллалӣ дар мавзӯи 

“Мероси Абуҳанифа ва нақши он дар гуфтугӯи байни тамаддунҳо”, аз 

Ҷумҳурии Яман Шайх Довуд ал-Хидабӣ – ректори донишгоҳи илму 

техногияи Яман ширкат варзид.
2
 

22 ноябри соли 2010 Сафири Фавқулодда ва Мухтори Ҷумҳурии Яман 

дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Муҳаммад ал-Хилолӣ (қароргоҳаш дар Москва) 

эътимодномаи худро ба Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон супорид.
3
 

12 апрели соли 2011 департаменти хабарии ВКХ Ҷумҳурии Тоҷикистон 

хабар дод, ки Ҳ. Овчибоев, шаҳрванди Тоҷикистон, духтур-хирург, корманди 

ширкати русии “Техно-стройэкспорт” дар беморхонаи Атаки музофоти 

Шабваи Яман, ки аз тарафи гуруҳи ифротие ба асирӣ рабуда шуда буд, озод 

гашта, дар хонаи Ҳокими музофоти мазкур қарор гирифтааст ва дар вақтҳои 

наздик ба корхонааш баргардонда мешавад. 

Ба сабаби вазъи ноороме, ки дар Ҷумҳурии Яман ба миѐн омад, 

шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ватан баргардонда шуданд.
4
 

17 июни соли 2014 дар ҳошияи иҷлосияи ШВХ давлатҳои аъзои СҲИ, С. 

Аслов бо Вазири корҳои хориҷии Ҷумҳурии Яман мулоқот карда, вобаста ба 

рушди муносибатҳои дуҷониба ва ба роҳ мондани ҳамкориҳои мутақобил дар 

доираи созмонҳо, аз ҷумла СҲИ андешаронӣ намуданд.
5
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Дар барасии масъалаи таҳаввули муносибатҳои илмӣ-фарҳангии 

Тоҷикистону Яман натиҷаҳои зерин гирифта шуд: 

- сафарҳои сатҳи олии ҷонибҳо дар ин марҳила ҳамкориҳои илмӣ-

фарҳангиро тақвият бахшиданд; 

- мутахассисони забон ва адабиѐти араб аз Яман дар ин давра дар ДМТ 

барои таълими донишҷӯѐн ҷалб гардида буданд; 

- дар ин давра то ба вуқуъ пайвастани “баҳори араб” теъдоде аз 

шаҳрвандони Тоҷикистон ба дар Яман ба таҳсили илм ва фаъолияти пизишкӣ 

машғул буданд; 

Муносибатҳои Тоҷикистону Алҷазоир дар ин марҳила соли 2007 оғоз 

гардидааст. 

12 апрели соли 2007 Э. Раҳмон эътимодномаи Сафири Алҷазоир дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон Муҳаммад Беррахро қабул намуд. 

Дар мулоқоте, ки пас аз анҷоми маросими расмии супоридани 

эътимоднома сурат гирифт ҷонибҳо масоили кунунӣ ва дурнамои 

ҳамкориҳоро миѐни ҳар ду кишвар баррасӣ карданд. 

“Тоҷикистон дар доираи сиѐсати хориҷии худ ба рушди муносибатҳояш 

бо кишварҳои арабӣ аҳамияти хосе медиҳад, махсусан ба кишварҳои 

Африқои Шимолӣ”, - қайд кард Э. Раҳмон.
1
 

10-12 марти соли 2008 Э. Раҳмон бо сафари расмӣ дар Алҷазоир қарор 

дошта, бо Абдулазиз Бутефлиқа ҷаласаи музокирот баргузор намуда, дар 

ҷараѐни он ҷонибҳо соҳаи фарҳангу маънавиѐтро омили муҳимми таҳким ва 

рушди муносибатҳои дуҷонибаи шумориданд. Инчунин, миѐни ҷонибҳо чор 

санади ҳамкорӣ ба имзо расид, ки соҳаҳои сиѐсат, тиҷорату иқтисод, 

сармоягузорӣ ва фарҳангро дар бар мегиранд.
2
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22 ноябри соли 2010 Сафири Алҷазоир дар Тоҷикистон Рамдан Мекдуд 

эътимодномаашро ба Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон супорид. 

Дар таърихи 22 ноябр мулоқоти Рамдан Мекдуд бо Роҳбари ВКХ 

Ҷумҳурии Тоҷикистон Ҳ. Зарифӣ низ сурат гирифтааст.
1
 

13 феврали ва 25 июли соли 2014 ду маротиба Э. Раҳмон ба Президенти 

Алҷазоир вобаста ба суқути ҳавопаймои низомии боркаш ва фалокати дигаре 

барқияи тасаллият ирсол намуд.
2
 

Омӯзиши муносибатҳои Тоҷикистону Алҷазоир дар ин давра имкон 

медиҳад, ки ба хулосаҳои зерин бирасем: 

- гарчанде, ки сафари Э. Раҳмон ба ин кишвар сурат гирифт, вале 

муносибатҳои дуҷониба ба таври зарурӣ рушд накардааст; 

- дар ин марҳила муносибатҳо миѐни ҷонибҳо аксаран дар сатҳи гуфтугӯ 

ва мукотиботи дипломатӣ сурат гирифтааст; 

Дар муносибатҳои Тоҷикистону Лубнон, Либия ва Мавритания дар 

ин марҳила амалан ягон иқдоме ҷуз мукотиботи дипломатӣ миѐни ҷонибҳо 

дида намешавад, ки он ҳам ба сабаби вазъи ноороми ин кишварҳо мебошад. 

Танҳо 17 июни соли 2014 дар ҳошияи иҷлосияи ШВХ давлатҳои аъзои 

СҲИ, ки дар шаҳри Ҷиддаи Арабистон баргузор шуда буд, С. Аслов бо 

Роҳбари ВКХ Мавритания мулоқот кард. Дар ҷараѐни мулоқот ҷонибҳо 

вобаста ба рушди муносибатҳои дуҷониба ва ба роҳ мондани ҳамкориҳои 

мутақобил дар доираи созмонҳо, аз ҷумла СҲИ андешаронӣ намуданд.
3
  

Ҳамин тариқ мо дар таҳлили муносибатҳои Тоҷикистону бо ин 

кишварҳо дар ин марҳила ба чунин хулоса расидем: 

- дар ин давра муносибатҳо миѐни ҷонибҳо дар сатҳи мукотиботи 

дипломатӣ қарор гирифтааст; 
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- мушкилии муносибатҳо ин вазъи ноороми Лубнон мебошад, ки ҷониби 

Тоҷикистон барои ҳамкорӣ бо он мароқ зоҳир карда наметавонист; 

- дар ин давра то ба вуқуъ пайвастани “баҳори араб” теъдоде аз 

шаҳрвандони Тоҷикистон ба дар Либия ба таҳсили илм машғул буданд; 

Марҳилаи дувуми ҳамкориҳо миѐни Тоҷикистону Марокаш аз соли 

2010 шурӯъ гардида, дар он беҳбудиҳое ба назар мерасад. 

То соли 2010 ду Сафири Марокаш (қароргоҳашон дар Теҳрон) 

эътимодномаи худро ба Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон супоридаанд.
1
 

20 апрели соли 2010 Э. Раҳмон эътимодномаи Сафири Марокаш дар 

Тоҷикистон Ҳасан Ҳомиро пазируфт. Дар ҷараѐни мулоқоти Сарвари давлат 

бо Ҳасан Ҳомӣ қайд гардид, ки бо кушишҳои дуҷониба сатҳи муносибатҳои 

миѐни ҳар ду кишвар ба марҳилаи нав бардошта хоҳад шуд. 

18-20 майи соли 2010 дар ҳошияи иҷлосияи 37-и ШВХ давлатҳои аъзои 

СКИ, ки дар Душанбе, Котиби Давлатии Марокаш доир ба муносибатҳо ва 

корҳои хориҷӣ Латифа Ахарбаш бо Э. Раҳмон мулоқот карда, паѐми Шоҳи 

Марокаш Муҳаммади VI ба Сарвари давлати Тоҷикистон расонд. Инчунин, 

шавқманд будани роҳбари кишвари худро роҷеъ ба таҳкиму тавсеаи 

муносибатҳо бо Тоҷикистон иброз кард.
 2
 

10 сентябри соли 2014 ба муносибати 23- солагии истиқлолияти 

давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Подшоҳи Марокаш Муҳаммади VI барқияи 

табрикотиро ба Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ирсол намуд.
3
 

Дар барасии масъалаи муносибатҳои илмӣ-фарҳангии Тоҷикистону 

Марокаш дар ин марҳила метавон гуфт, ки: 

- дар ин давра сафирон таъйин шуда, муносибатҳо асосан миѐни ҷонибҳо 

дар сатҳи гуфтугӯ ва мукотиботи дипломатӣ қарор дошт; 
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- камтаваҷҷуҳии ҳукуматҳои ҳар ду кишвар монеаи барқароршавӣ ва 

ташаккули муносибатҳои дуҷониба ба шумор меравад; 

Муносибатҳои Тоҷикистон бо Миср дар натиҷаи кӯшишҳои ВКХ 

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар марҳилаи дувум амалан аз ҳолати бозмонда берун 

карда шуд. 

4-7 феврали соли 2007 Э. Раҳмон ба Миср сафари расмӣ анҷом дода, дар 

Қоҳира бо Ҳуснӣ Муборак мулоқот намуд. Дар ҷараѐни он вобаста ба 

масоили сатҳи ҳамкориҳои дуҷонибаи кунунӣ ва дурнамои он миѐни ҳар ду 

кишвар табодули назар намуданд. Аз ҷумлаи самтҳои афзалиятноки 

муносибатҳои дуҷониба соҳаҳои кишоварзӣ, саноати сабук, саѐҳӣ, сохтмон, 

маориф ва илму фарҳанг маҳсуб гардид. 

Дар доираи сафари мазкур Э. Раҳмон бо Сарвазири Миср музокироти 

расмӣ анҷом дод, ки дар натиҷа 6 санади муҳимми ҳамкорӣ миѐни ҳар ду 

кишвар ба имзо расид, аз ҷумла: 

1. Созишномаи миѐни Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҳукумати 

Ҷумҳурии Мисри Араб доир ба ҳамкориҳои иқтисодӣ ва илмӣ-техникӣ. 

2. Созишномаи миѐни Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҳукумати 

Ҷумҳурии Мисри Араб оид ба ҳамкориҳо дар соҳаи фарҳанг. 

3. Ёддошти тафоҳум миѐни вазорати маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 

вазорати маорифи Ҷумҳурии Миср доир ба ҳамкорӣ дар соҳаи маориф. 

Дар шаҳри Қоҳира Э. Раҳмон бо ректори Донишгоҳи “Ал-Азҳар” доктор 

Муҳаммад Сайид Тантовӣ мулоқот карда, дар он масоили ҳамкории илмӣ-

техникии Тоҷикистонро бо ин донишгоҳи бонуфуз, ки яке аз марказҳои 

бузургтарини илмӣ-таълимӣ дар ҷаҳони ислом  ва ҷаҳони араб ба шумор 

меравад, баррасӣ намуд. 

Дар ҷараѐни сафар Э. Раҳмон аз Осорхонаи Марказии Қоҳира, аҳроми 

мисрӣ дар Ҷиза, ки яке аз ҳафт муъҷизаи олам ба шумор меравад ва дигар 

муҷассамаҳои замони Фиръавнҳо дар шаҳри Луксор дидан намуд. 
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6 августи соли 2007 Н. Назаров Сафири Фавқулодда ва Мухтори 

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Ҷумҳурии Миср таъйин гардид.
1
 

Солҳои 2007-2011 барои аспирантони мисрӣ, ки дар шӯъбаи рӯзонаи 

ДМТ таҳсил менамуданд, курси омӯзиши забони русӣ ташкил карда шуд. 

Устоди ДМТ д.и.ф. профессор С. Сулаймонӣ узви вобастаи Академияи 

забони арабӣ дар Қоҳира ҷиҳати иштирок дар конфронсҳои байналмиллалии 

академияи мазкур тақрибан ҳамасола ба Қоҳира сафар карда, бо маърӯзаҳо 

баромад мекард. Китоби “Фарҳанги арабӣ – тоҷикӣ”-и устод, ки аз (70 000 

калима) ва 2- ҷилд иборат аст, дар Қоҳира ба намоиш гузошта шуда, олимону 

коршиносони соҳа луғатномаи мазкурро дастоварди беназир шумориданд ва 

ба устод таҳсин намуданд.
2
 

26-27 январи соли 2009 Вазири алоқаҳои байналмиллалии Ҷумҳурии 

Миср Фоиза Абуннаҷо бо сафари корӣ ба Тоҷикистон омада, дар доираи он 

бо Ҳ. Зарифӣ ва Президенти кишвар вобаста ба рушду таҳкими 

муносибатҳои дуҷонибаи гуногунсамта мулоқотҳои судманд анҷом дод. 

Маврид ба ѐдоварист, ки хонум Ф. Абуннаҷо хабар дод, ки аз ташаббуси 

Президенти Тоҷикистон роҷеъ ба эълон гаштани соли 2009 “Соли 

бузургдошти Имоми Аъзам” дар Тоҷикистон роҳбарият ва мардуми Мисрро 

хурсанду шавқманд гардонидааст. Ӯ сабти видеоии филми ҳунарии 

бисѐрсилсилаи “Имом Абуҳанифа Нуъмон”-ро, ки аз тарафи ҳунарпешаҳои 

мисрӣ таҳия гаштааст, ҳамчун туҳфа аз ҷониби Президенти Миср ба Сарвари 

давлати Тоҷикистон супорид.
3
 

1 апрели соли 2009 маҷаллаи апрелии “Ал-Азҳар” (№4, 2009 сол), ки аз 

тарафи академияи мутолиоти исломии Донишгоҳи Ал-Азҳари Миср ҳар моҳ 
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ба нашр мерасад, мақолаи Э. Раҳмон бо унвони “Имоми Аъзам ва ҳувияти 

тоҷикон” зери гушаи “Саҳифаҳои тамаддуни Тоҷикистон” ба нашр расид. 

Мақолаи мазкур аз тарафи доктор А. Аллуб, донишманди Донишгоҳи Қоҳира 

аз забони тоҷикӣ ба забони арабӣ тарҷума гаштааст. 

Дар маҷалла тарҷумаи ҳол ва расми муаллиф – Э. Раҳмон ҷо дода шуда, 

оид ба саҳми ӯ дар таҳкими сулҳу ризоияти миллӣ ва ба тартиб рушд ѐфтани 

кишвар, ташаббусҳои ӯ дар баргузории анҷумани “Даҳсолаи оби тоза”, 

чорабиниҳо миллию динӣ, хусусан  эълон гаштани соли 2009 ҳамчун соли 

бузургдошти Имоми Аъзам дар Тоҷикистон, барои ҳар як хонаводаи тоҷик 

дастрас гардидани нусхаи ба забони тоҷикӣ тарҷумагаштаи “Қуръони 

Маҷид”, тарҷума ва ба табъ расидани китоби мазҳаби ҳанафӣ “Ҳидояи 

шариф” ва ғайра маълумот дода шудааст. 

Ғайр аз ин, дар бораи аввалин сафари расмии Сарвари давлати 

Тоҷикистон ба Ҷумҳурии Миср (4-7 феврали соли 2007) ва якумин китоби 

сеҷилдаи ӯ “Тоҷикон дар оинаи таърих”, ки аввалин бор ба забони арабӣ соли 

2008 дар Қоҳира ба табъ расидааст, ѐдоварӣ шудааст.
 1
 

13-17 июли соли 2009 Э. Раҳмон бо сафари корӣ дар шаҳри Шарм-Ал-

Шейх қарор дошт. Дар доираи сафар Э. Раҳмон рӯзи 15 июл дар баргузории 

намоиши китобаш “Тоҷикон дар оинаи таърих”, ки дар Миср ба забони арабӣ 

тарҷума гаштааст, иштирок намуд. Президенти кишвар аз тарҷумони китоб 

Абдулваҳҳоб Аллуб, роҳбари матбааи “Дар ал-фикр ал-арабӣ” Атиф ал-

Хазарӣ, устодон ва мутахассисони забон ва адабиѐти тоҷики донишгоҳи 

Миср доктор Ҳамдӣ ва доктор Аҳмад Самӣ, ки дар омода кардани китоб ва 

табъи он саҳм гузоштаанд, миннатдорӣ намуд. 

5-6 октябри соли 2009 дар Симпозиуми байналмиллалии “Мероси 

Абуҳанифа ва нақши он дар гуфтугӯи байни тамаддунҳо”, доктор Муҳаммад 

Саид Тантовӣ шайхи Ал-Азҳар, Шайх Алӣ Абдулбоқӣ котиби генералии 

                                                           
1
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Академияи мутолиоти исломии Ал-Азҳар, Аҳмад Тайиб – ректори 

Донишгоҳи Ал-Азҳар, доктор Аҳмад ал-Маасровӣ шайхи қориѐни Қуръон аз 

Миср ширкат варзиданд. 

Шайхи Ал-Азҳар М.С. Тантовӣ дар ҳошияи симпозиюм бо Э. Раҳмон 

мулоқот карда, оид ба ҳамкориҳои илмӣ-фарҳангӣ ва таълимӣ суҳбати 

созанда намуданд. Шайх қайд кард, ки роҳбарияти Донишгоҳ дар ростои 

ҳамкориҳо бо кишвари дӯсти Тоҷикистон омодааст.
 1
 

Соли 2010-2011 Мустафо Салоҳ аз Миср дар факултети шарқшиносии 

ДМТ аз фанни забон ва адабиѐти араб ба донишҷӯѐн дарс гуфтааст. 

Дар соли таҳсили 2012-2013 бошад, шаҳрванди дигари Ҷумҳурии Миср 

Валид Муҳаммад ба ҳайси устоди забон ва адабиѐти араб факултети 

забонҳои Осиѐ ва Аврупои ДМТ фаъолият кардааст. 
8 феврали соли 2010 котиби кулли БМҲТИДМ ва Сафири Ҷумҳурии 

Миср дар Тоҷикистон (қароргоҳаш дар Москва) Иззат Саад ал-Саид барои 

мулоқот бо шахсиятҳои расмии ҷумҳурӣ ба Душанбе ташриф оварданд. 

Дар раванди муносибатҳои дуҷониба нақши Бунѐди мазкур баланд 

арзѐбӣ мешавад, зеро он дар давоми 19 соли фаъолият зиѐда аз 170 курси 

кӯтоҳмуддати омӯзишӣ барои наздик ба 1200 мутахассиси Тоҷикистон 

ташкил карда, дар тайѐр кардан ва баланд бардоштани савияи дониш ва 

малакаҳои кории кадрҳои миллии Тоҷикистон саҳми арзанда гузоштааст.
2 

11 марти соли 2010 Э. Раҳмон ба Президенти Миср вобаста ба вафоти 

Имоми бузург шайхи ал-Азҳари Шариф доктор Муҳаммад Саид Тантовӣ 

барқияи ҳамдардӣ равон кард.
3
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3 январи соли 2011 Э. Раҳмон ба Президенти Миср дар робита ба 

таркише, ки дар назди калисои Қиддисини Искандария ба амал омада, 

муҷиби ҳалокати шаҳрвандон гардид, барқияи ҳамдардӣ ирсол кард.
1
 

Аз оғози соли 2011 вазъияти сиѐсии Миср ба сабаби эътирозҳои 

мардумии ин кишвар дар шаҳрҳои гуногун, буҳронӣ гашта, билохира ба 

барканоршавии Президенти он вақтаи Ҷумҳурии Миср Муҳаммад Ҳуснӣ 

Муборак аз вазифааш оварда расонд. Ин ҳодиса дар таърихи навини Миср 

ҳамчун инқилоби 25 январи соли 2011 шинохта мешавад. 

Ба сабаби инқилоби мазкур аз моҳи январ то моҳи июли соли 2011 дар 

муносибатҳои Тоҷикистон ва Миср дар сатҳи ҳукуматӣ як танаффусе дида 

мешавад. Сарфи назар ин ҳаводис шаҳрвандони Тоҷикистон, ки аксарашонро 

донишҷӯѐн ташкил медоданд, дар қаламрави Миср қарор доштанд, ки ин 

гувоҳӣ аз бардавом амалӣ гаштани ҳамкориҳои илмӣ-фарҳангии ҳар ду 

кишвар медиҳад. 

8 сентябри соли 2011 дар Қоҳира аз тарафи Сафорати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон бахшида ба 20-солагии истиқлолияти Ҷумҳурии Тоҷикистон бо 

иштироки роҳбарону намояндагони вазоратҳову ниҳодҳои Миср ҷамъомади 

расмӣ баргузор карда шуд, ки он аз тарафи шабакаи телевизионии Қоҳира ба 

навор гирифта шуда, бо мусоҳибаи Н. Назаров дар муддати 10 дақиқа 

намоиш дода шуд.
2
 

Дар оғози соли 2012 дар шаҳри Қоҳира давраи омӯзиши “Дипломатия” 

пишбинӣ шуда буд, ки барои иштирок дар он ҳайати даҳнафараи Тоҷикистон 

иборат аз намояндагони АИ Ҷумҳурии Тоҷикистон ва вазорату кумитаҳои 

кишвар, даъват гардида буданд.
3
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Моҳи январи соли 2013 15 нафар аз Академияи илмҳои Тоҷикистон ва 

ДМТ барои иштирок дар курси омӯзиши забони арабӣ, ки онро БМҲТИДМ 

дар Миср баргузор намуда буд, даъват гаштанд.
1
 

19-25 апрели соли 2013 дар шаҳри Қоҳираи Миср Ҷашнвораи 

байналмиллалии фарҳангӣ таҳти унвони “Садои таблҳо ба хотири сулҳ”, ки 

онро Вазорати фарҳанг ва Бунѐди рушди фарҳанг – робитаҳои хориҷии 

фарҳангӣ таҳти сарпарастии Вазорати туризм ва мероси атиқаи Ҷумҳурии 

Мисри Араб танзим карда буд, баргузор гардид. Ҳамчунин, аз 17 июл то 2 

августи соли 2013 дар Миср 6-умин даври Ҷашнвораи байналмиллалӣ оид ба 

мусиқии руҳонӣ ва сурудҳои динӣ баргузор карда шуд. Дар ин робита ҳайати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон то 15 нафар барои ширкат варзидан дар ин 

ҷашнвораҳо даъват гардиданд.
2
  

Соли 2013 БМҲТИДМ барои кормандон ва мутахассисони КМТ ва 

дигар китобхонаҳои марказии ҷумҳурӣ давраи омӯзиши кӯтоҳмуддат ва 

таҷрибаомӯзиро дар Миср ташкил намудааст, ки он муддати ду ҳафтаро дар 

бар гирифта, барои 15-25 нафар танзим гаштааст.
3
 

9 сентябри соли 2014 Котиби идораи Президенти Миср Аҳмад Минисӣ, 

дар Рӯзи ҷашни миллии мо аз сафорати Тоҷикистон дар Қоҳира дидан карда, 

номаи шодбошии Абдулфаттоҳ Ас-Сисиро ба Э. Раҳмон ба муносибати 23-

солагии истиқлолияти Тоҷикистон супорид.
4
 

Дар соли 2014 739 нафар шаҳрвандони Тоҷикистон дар донишгоҳҳои ал-

Азҳар ва Айнуш-шамс таҳсил кардаанд.
5
 

Дар соли таҳсили 2015-2016 154 нафар шаҳрвандони Тоҷикистон дар 

донишгоҳҳои Миср таҳсил кардаанд.
6
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Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Миср аз 18 то 25 апрели соли 2015 дар 

шаҳри Қоҳира сессияи 3-юми Фестивали байналмиллалии таблҳо ва 

ҳунарҳои суннатиро баргузор кард, ки дар он гурӯҳҳои фарҳангии 

Тоҷикистонро иборат аз 13 нафар даъват намуд.
1
 

20 июни соли 2016 як гурӯҳ ҳунармандони сирки тоҷик барои 

муаррифии сирки тоҷик барои иштирок дар Фестивали сирки Ҷумҳурии 

Миср даъват гардида буданд.
2
 

Аз 8 июл то 8 октябри соли 2016 ду ҳунарманди сирки тоҷик М. 

Абдуллоева ва А. Турсунов барои дар сатҳи баланд муаррифи намудани 

сирки тоҷик ба шаҳри Искандарияи Миср даъват гардиданд.
3
 

Бо таҳлил таҳаввули муносибатҳои илмӣ-фарҳангии Тоҷикистону Миср 

дар ин марҳила ба ин хулосаҳо омадан мумкин аст, ки: 

- сафари расмии Э. Раҳмон ба Миср такони ҷиддие дар муносибатҳои 

дуҷонибаи кишварҳо бахшид; 

-  ҳамкориҳои илмӣ-фарҳангӣ миѐни ҷонибҳо дар ин давра хело рушду 

такомул ѐфта, санъаткорони тоҷик борҳо дар чорабиниҳои дар Миср 

баргузор шуда ширкат варзидаанд; 

- дар ин давра донишҷӯѐну омӯзгорони тоҷик тавассути БМҲТИДМ 

давраҳои забономӯзиро дар Миср гузашта, садҳо нафар дар донишгоҳҳои он 

таҳсил кардаанд; 

- дар ин марҳила мутахассисони забон ва адабиѐти араб аз Миср дар 

ДМТ барои таълими донишҷӯѐн ҷалб гардида буданд; 

Рушди муносибатҳои Тоҷикистон бо Судон дар ин марҳила чашмгир 

нест. Солҳои 2007-2016 ду нафар устодони варзида аз Судон дар ДМТ дар 

факултаи забонҳои Осиѐ ва Африқо ба таълим машғул гаштаанд.
4
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25 ноябри соли 2009 Э. Раҳмон эътимодномаи Сафири Судон дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон Сироҷиддин Ҳ. Юсуфро пазируфт. Дар мулоқоте, ки 

миѐни Э. Раҳмон ва сафири Судон баргузор гардид, масоили ба роҳ мондани 

ҳамкориҳои ҳамешагиро миѐни ҷонибҳо баррасӣ намуданд. 

22 ноябри соли 2010 Сафири дигари Ҷумҳурии Судон дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон Муҳаммад Зарут эътимодномаи худро ба Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон супорид. 

6 марти соли 2014 Э. Раҳмон эътимодномаи Сафири Судон дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон Муҳаммад Илѐс Муҳаммад ал-Ҳаҷро пазируфт. 

27 октябри соли 2014 дар ҳошияи Якумин анҷумани сармоягузории СҲИ 

бо кишварҳои ОМ, ки дар шаҳри Душанбе баргузор шуд, мулоқоти С. Аслов 

бо вазири давлатии шӯрои олии сармоягузории Ҷумҳурии Судон Алӣ 

Муҳаммад Мусо Таверра сурат гирифтааст.
1
  

Ҳангоми барасии муносибатҳои Тоҷикистону Судон ба ин хулосаҳо 

омадан мумкин аст, ки: 

- дар ин марҳила мутахассисони забон ва адабиѐти араб аз Судон дар 

ДМТ барои таълими донишҷӯѐн ҷалб гардида буданд; 

- вале муносибатҳо миѐни ҷонибҳо аслан дар сатҳи гуфтугӯ ва 

мукотиботи дипломатӣ қарор доштанд; 

Муносибатҳои Тоҷикистон бо Сомалӣ, Тунис, Ҷибутӣ
2
 ва Ҷазираҳои 

Қоморӣ
3
 дар ин марҳила низ сифатан камфаъол буда, ташаккул ва таҳаввул 

наѐфтааст. Танҳо дар соли таҳсили 2014-2015 як нафар дар зинаи мутахассис 

ва бакалавриат аз Ҷумҳурии Федеративии Сомалӣ (шартномавӣ) ба сафи 

донишҷӯѐни ДМТ қабул гардидааст.
4
 

                                                           
1
 Дипломатия Таджикистана. Ежегодник - 2014 год. Внешняя политика Республики Таджикистан: хроника и 

документы [Текст] / Под общей редакцией С. Аслова. - Душанбе: “Ирфон”, 2015, С.27, 151. 
2
 Муносибатҳои дипломатӣ миѐни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Ҷибутӣ 17 марти соли 2017 расман 

барқарор гардидааст. 
3
 Барқароршавии муносибатҳои дипломатӣ миѐни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Ҷазираҳои Қоморӣ 17 

августи соли 2018 расман эълон гардидааст. 
4
 Имомзода, М. 25 зинаи камолот (Донишгоҳи миллии Тоҷикистон дар масири истиқлолият). [Матн] / М. 

Имомзода, С. Сафармамадов, Ҳ. Раҳмон, Қ. Расулиѐн – Душанбе: Эр-граф, 2016. С. 785. 
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Президенти Тунис Бин Алӣ 9 сентябри соли 2010 ба муносибати 19- 

солагии истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барқияи табрикотиро 

ба Президенти Тоҷикистон ирсол кард.
1
 

Ҳангоми омӯзиши муносибатҳои Тоҷикистону Сомалӣ мо ба ин хулоса 

омадем, ки: 

- муносибатҳо расман миѐни ҷонибҳо дар ин давра низ дар сатҳи 

мукотиботи дипломатӣ қарор доштааст; 

- камтаваҷҷуҳии ҳукуматҳои ҳар ду кишвар монеаи ташаккул ва рушди 

муносибатҳои дуҷониба ба шумор меравад; 

- дар нимаи дуюми ин марҳила “баҳори араб” имконияти ташаккул ва 

таҳаввули робитаҳоро бо Тунис амалан қатъ намуд; 

Муносибатҳои Тоҷикистон бо ИСЕСКО дар ин марҳила рӯз ба рӯз 

тақвият меѐфтанд. 

Моҳи июли соли 2009 дар Тунис ҷаласаи Шӯрои иҷроияи ИСЕСКО ва 

Конфронси генералии ИСЕСКО баргузор гардид, ки дар он бо дар 

назардошти нақши созандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар таҳкими ҳамкорӣ ва 

густариши равобит бо кишварҳои СКИ ва таваҷҷуҳи амиқи аъзоѐни ин 

Созмон ба чорабиниҳои дар ин самт анҷомѐфта, бо Қарори ИСЕСКО ба 

шаҳри Душанбе унвони “Пойтахти фарҳанги исломӣ” аз қитъаи Осиѐ дар 

соли 2010 дода шуд.
2
 

12-16 октябри соли 2009 Вазири фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати 

иштирок дар Иҷлосияи 8-уми вазирони фарҳанги кишварҳои аъзои СКИ ва 

ҷаласаҳои Шӯрои иҷроияи ИСЕСКО, ки дар шаҳри Боку баргузор гардид, ба 

ин шаҳр сафари хидматӣ анҷом дод.
3
 

5-8 ноябри соли 2009 дар шаҳри Тароблус Анҷумани умумии панҷуми 

Созмони мардумии олами исломӣ баргузор гардид, ки барои ширкат дар он 

                                                           
1
 Дипломатия Таджикистана. Ежегодник - 2010 год. Внешняя политика Республики Таджикистан: хроника и 

документы [Текст] / Под общей редакцией Х. Зарифи / Составители: Д. Назриев и др. – Душанбе: “Ирфон”, 

2011, С. 69, 87. 
2
 Бойгонии ҷории ВФ Ҷумҳурии Тоҷикистон. ШРБ. Парвандаи СҲИ. №1-09/556. 09.03.2011. 

3
 Бойгонии ҷории ВФ Ҷумҳурии Тоҷикистон. ШРБ. Парвандаи СҲИ. №1-09/2710. 23.10.2009. 
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муовини вазири фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон М. Мухторов ба ҳайси узви 

анҷуман даъват гашта буд.
1
 

Соли 2012 Созмони ИСЕСКО ба унвони Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии 

Тоҷикистон 450 нусха китобҳои таълимӣ оид ба омӯзиши ибтидоии забони 

арабӣ ва 325 СД-дискҳои ба ин китобҳои номбурда заммимагардида, ки 

ҳамагӣ 1070 евро нархгузорӣ шудаанд, тибқи пешниҳоди ИСЕСКО ва 

хулосаи Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон барои 

муассисаҳои таълимӣ, китобхонаҳо ва ниѐзмандон муқаррар гардида, ҳамчун 

кӯмаки башардӯстонаи бебозгашт мебошад.
2
 

6 декабри соли 2012 дар шаҳри Работ Иҷлосияи 12-и Шӯрои машваратӣ 

оид ба таҳияи маводҳо барои дурнамои (стратегияи) фарҳангии Ҷаҳони 

Исломӣ ва таҳияи маводҳо барои Иҷлосияи 8-и вазирони фарҳанги 

кишварҳои аъзои СҲИ, ки баргузории он дар соли 2013 дар шаҳри Мадинаи 

Мунаввара дар назар гирифта шуда буд, доир гардид. 

Ёдовар мешавем, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон аз соли 2009 ин ҷониб узви 

Шӯрои машваратӣ барои татбиқи дурнамои сиѐсати фарҳангӣ дар Ҷаҳони 

Исломӣ интихоб гардидааст. 

ИСЕСКО барои иштирок дар Иҷлосияи номбурда сармутахассиси 

шуъбаи равобити байналмиллалии Вазорат, мудири иҷроияи барномаҳои 

ИСЕСКО дар шаҳри Душанбе А. Раҷабовро даъват намудааст.
3
 

28-31 майи соли 2013 Созмони ИСЕСКО дар ҳамкорӣ бо Донишкадаи 

исломии Тоҷикистон ба номи Имоми Аъзам Абуҳанифа курсҳои 

кутоҳмуддати давраҳои омӯзишии “Таҷдиди барномаҳои таълимӣ, роҳу 

воситаҳо ва идоракунии натиҷабахш дар муассисаҳои олии таълимии 

кишварҳои ОМ”-ро дар Душанбе баргузор намуд. Дар курси мазкур 

арабшиносони дохиливу хориҷӣ иштирок карданд. 

                                                           
1
 Бойгонии ҷории ВФ Ҷумҳурии Тоҷикистон. ШРБ. Парвандаи СҲИ. №2032. 13.10.2009. 

2
 Бойгонии ҷории ВФ Ҷумҳурии Тоҷикистон. ШРБ. Парвандаи ИСЕСКО. №2-09/2077. 02.10.2012. 

3
 Бойгонии ҷории ВФ Ҷумҳурии Тоҷикистон. ШРБ. Парвандаи ИСЕСКО. №1-09/2093. 04.10.2012. 
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21-23 январи соли 2014 Ҷаласаи 8-уми вазирони вазирони фарҳанги 

давлатҳои аъзои ИСЕСКО дар шаҳри Мадинаи Мунаввара барпо гашт, ки 

барои иштирок дар он вазири фарҳанги Тоҷикистон ва ҳайати ҳамроҳ даъват 

гашта буданд.
1
 

Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон 20 июни соли 2014 ҷиҳати 

ворид намудан ба аъзогии Кумитаи Исломии Мероси умумиҷаҳонӣ номзадии 

Сардори Раѐсатирушди муассисаҳои фарҳангӣ-фароғатӣ ва ҳунарҳои 

мардумии Вазорат С.Ҳ. Шосаидовро пешниҳод кардааст.
2
 

25 августи соли 2014 Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон ба 

муносибати иди фитр (Рамазон) ба Директори генералии ИСЕСКО номаи 

табрикоти равон намуд. 

2-4 ноябри соли 2015 Ҷаласаи 9-уми вазирони фарҳанги давлатҳои аъзои 

ИСЕСКО дар шаҳри Масқат баргузор гардид, ки Тоҷикистонро дар миѐни 38 

давлати дунѐ дар ин ҳамоиши муҳим байналхалқӣ Муовини аввали вазири 

фарҳанги Тоҷикистон И. Машрабов ва сардори шуъбаи робитаҳои 

байналмиллалии он Абдуҷабборов А. намояндагӣ намуданд. 

 Меҳмонон инчунин, дар тантанаи идона бахшида ба ифтихори “Дар 

соли 2015 – Пойтахти фарҳанги исломӣ эълон гардидани шаҳри Низва”-и 

Салтанати Уммон ширкат варзиданд. 

Дар ҳошияи ҳамоиши мазкур И. Машрабов бо Директори генералии 

ИСЕСКО доктор Абдулазиз Усмон Алтвайҷрӣ ва Вазири мерос ва фарҳанги 

Уммон Тариқ Ал-Саид суҳбатҳои мухтасари корӣ орост.
3
 

26-27 ноябри соли 2015 дар шаҳри Боку иҷлосияи ХII Конфронси 

генералии ИСЕСКО баргузор шуд, ки номзадии Вазир Орумбекзода Ш.Ш., 

сардори шуъбаи робитаҳои байналмиллалии Вазорат Абдуҷабборов А. Ва 

                                                           
1
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3
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мутахассиси шуъбаи робитаҳои байналмиллалии Вазорат Рукниддини Л. 

барои иштирок пешбинӣ гардида буд.
1
 

Дар барасии масъалаи муносибатҳои илмӣ-фарҳангии Тоҷикистон бо 

ИСЕСКО чунин хулоса кардан мумкин аст, ки: 

- иштироки намояндагони Вазорати Фарҳанги Тоҷикистон дар 

ҷамъомадҳои ИСЕСЕКО заминаи равобити илмӣ-фарҳангиро эҷод намуд; 

- тавассути ИСЕСКО мутахассисони забон ва адабиѐти араб аз 

кишварҳои араб дар донишгоҳҳои Тоҷикистон барои таълими донишҷӯѐн 

ҷалб гардида, сармоягузориҳо низ аз тарафи он таъйин гардидааст; 

- ҳамкориҳои фарҳангӣ бошад миѐни ҷонибҳо дар ин давра дар ҳоли 

ташаккул ва рушд қарор дошт; 

Ҳамин тавр бо барасии ин зербоб чунин хулоса кардан мумкин аст: 

- дар ин марҳила муносибатҳои Тоҷикистон бо ҳамаи кишварҳои араб ба 

ҷуз се кишвар барқарор  гардидаанд; 

- дар ин давра бо кушода гаштани сафоратҳо ва намояндагиҳои 

Тоҷикистон дар Арабистони Саудӣ, АМА, Қатар, Қувайт, Миср ва кушода 

шудани сафорати Арабистони Саудӣ ва Қатар дар Душанбе муносибатҳои 

илмӣ-фарҳангиро бо ин кишварҳо тақвият бахшид; 

- яке аз омилҳои асосии рушди равобити илмӣ-фарҳангӣ миѐни ҷонибҳо, 

сафарҳои расмии сатҳи олии ҷонибҳо мебошад, ки дар раванди инкишвофи 

ҳамкориҳо такони ҷиддӣ бахшидааст; 

- лозим ба ѐдоварист, ки баргузории Симпозиуми байналмиллалӣ 

бахшида ба соли бузургдошти Имоми Аъзам дар Душанбе сабаби таҳким 

ѐфтани ҳамкориҳои илмӣ-фарҳангии Тоҷикистон бо ҷаҳони араб гардид; 

- дар ин давра чорабинаҳои илмӣ-фарҳангӣ, рӯзҳои миллӣ, табодули 

кадрӣ ва донишҷӯѐн миѐни ҷонибҳо сурат гирифта, кишварҳои араб дар 

соҳаҳои фарҳанг, маориф ва илми Тоҷикистон сармоягузориҳо намудаанд; 
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БОБИ III. МУШКИЛОТ ВА ДУРНАМОИ РУШДИ ҲАМКОРИҲОИ 

ИЛМӢ-ФАРҲАНГИИ ДУҶОНИБА ВА БИСЁРҶОНИБАИ ҶУМҲУРИИ 

ТОҶИКИСТОН БО КИШВАРҲОИ АРАБ 

3.1.  Мушкилоти рушди робитаҳои илмӣ-фарҳангии дуҷониба ва 

бисѐрҷонибаи Ҷумҳурии Тоҷикистон бо кишварҳои араб 

Бо касби истиқлолият дар охири асри ХХ Тоҷикистон қадамҳои 

нахустини худро дар сатҳи байналмиллалӣ мегузошт. Кишварҳои дуру 

наздик, аз ҷумла давлатҳои араб дар пайи барқаррор кардани муносибатҳои 

дипломатии худ бо Тоҷикистон кӯшиш менамуданд. Ҳанӯз дар солҳои аввали 

мустақилият Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қарори кушодани сафоратҳои 

Тоҷикистонро дар кишварҳои араб тасдиқ карда буд. Вале ҷанги таҳмилии 

шаҳрвандӣ ҳамаи нақшаҳоро барбод дод. 

Сарфи назар аз нооромиҳои дохилӣ кишварҳои Миср, Алҷазоир, 

Арабистони Саудӣ, Фаластин, Сурия, Марокаш, Қатар, Қувайт, Баҳрайн, 

Ироқ, АМА, Лубнон, Яман, Либия то соли 1998 муносибатҳои худро бо 

Тоҷикистон барқарор намуда, истиқлолияти онро ба расмият шинохтанд. 

Дар ин давра як қатор кишварҳои араб аз лиҳози иқтисодӣ рӯ ба тараққӣ 

оварда, ба зумраи давлатҳои сармоядорӣ минтақа шомил гардиданд. Аммо бо 

сабаби мушкилоти ҷойдошта баъзе аз ин кишварҳо бо барқарор кардани 

муносибатҳо бо Тоҷикистон иктифо намуда, дар пайи ташаккул ва рушди он 

амалкарде нишон намедоданд.  

Ба қавли яке аз таҳлилгарони сиѐсии араб “кишварҳои араб дар рушди 

алоқаҳои худ бо давлатҳои ОМ нисбат ба дигар кишварҳо таъхир кардаанд..
1
” 

Масъалаи дигар он буд, ки Тоҷикистони тозаистиқлол то эълони сиѐсати 

дарҳои боз ва таҳияи аввалин Консепсияи сиѐсати хориҷӣ дар муносибатҳои 

илмӣ-фарҳангии худ зиѐдтар ба Росияву Эрон ва Чин аҳамият медод, ки ин 

сабаби камтар инкшоф ѐфтани муносибатҳо бо кишварҳои араб мегардид. 

                                                           
1
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Яке аз масъалаҳое, ки дар ин давра зиѐдтар ба назар мерасад, камбуди 

дипломатҳои ботаҷриба дар самти кишварҳои араб мебошад. Лозим ба 

ѐдоварист, ки танҳо мутахассисони дипломат-арабшиноси варзида ва 

соҳибистеъдод дар муносибат ба кишварҳои араб манфиатовар хоҳанд буд. 

Чизи дигарро низ метавон ѐдрас намуд, ки мутахассисони тарбиятѐфтаи 

замони шӯравӣ бо гузашти зиѐда аз 10 сол аз пошхурии он дар даврони 

истиқлолият бо он андеша фаолият кардаанд, ки гӯѐ кишварҳои араб 

ниѐзмандтаранд барои ҳамкорӣ бо Тоҷикистон нисбати давлати мо ба онҳо. 

Дар ин марҳила масъалаи мазкур яке аз мушкилотҳои Тоҷикистон дар робита 

бо кишварҳои араб ба ҳисоб меравад. 

Мусаллам аст, ки дар гузашта ИШ дар кишварҳои араб сармоягузорӣ 

мекард. Аммо имрӯз барои мо зарур аст, ки сармоягузорони кишварҳои 

арабро ҷиҳати рушди соҳаҳои иҷтимоӣ ва иқтисодии кишвари худ ҷалб 

намоем. Қобили ѐдоварист, ки кишварҳои араб дар ин самт имкониятҳои 

васеъ дошта, дар қиѐс бо дигар кишварҳое, ки дар Тоҷикистон сармоягузорӣ 

мекунанд, бартарӣ доранд. 

Дар ин марҳила фаъолияти ҶДРФТ дар самти ҳамкорӣ бо кишварҳои 

араб хеле заиф ба назар мерасад. Тасаввур кардан мушкил аст, ки танҳо соли 

2012 дар назди ҶДРФТ Ҷамъияти дӯстии “Тоҷикистон – Мамлакатҳои Араб” 

таъсис ѐфта, то соли 2016 фақат бо Арабистони Саудӣ ва Қатар робита 

намудааст. Ин дар ҳолест, ки заминаи равобити дӯстонаи Тоҷикистон бо 

Ироқу Яман, Судону Тунис, Мисру Сурия дар замони шӯравӣ гузошта 

шудааст. Дар давраи истиқлолият бошад, сафарҳои расмӣ ва кории 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар солҳои 90 ба Қувайту Арабистони 

Саудӣ метавонистанд ҳамчун замина барои барқарор кардани робитаҳои 

дӯстона миѐни ҷамъиятҳои дӯстии ҷонибҳо истифода гардад. Лекин боиси 

таассуф аст, ки ниҳоди мазкур дар ин самт талошу кӯшиш ба харҷ надодааст. 

Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки бо истифода аз арзишҳои муштараки 

таърихию фарҳангӣ метавон муносибатҳоро бо ҷаҳони араб ва кишварҳои 
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аъзои ИСЕСКО рушду тараққӣ бахшид. Таҷрибаи Тоҷикистон дар баргузор 

намудани Симпозиуми байналмиллалӣ бахшида ба соли бузургдошти Имоми 

Аъзам Абуҳанифа дар соли 2009 инро исбот намуд. Ба назари мо чорабинии 

мазкур бояд барвақттар сурат мегирифт, зеро ба ин васила муносибатҳои 

илмӣ-фарҳангии мо бо кишварҳои араб пештар рушд меѐфтанд. 

Мо дар таърихи гузаштаи худ чеҳраҳои зиѐдеро дорем, ки дар рушду 

нумуи тамаддуни исломӣ саҳмгузоранд, аз ин рӯ бо истифода аз чунин 

иқдомҳои наҷиб метавон дар самти таҳкими муносибатҳои илмӣ-фарҳангии 

Тоҷикистону кишварҳои араб такони ҷиддӣ бахшид. Тавре, ки Сарвари 

Давлат қайд кардаанд: “Саромадон ва мутафаккирони маъруфи тоҷик кӯшиш 

кардаанд, ки мундариҷа ва мӯҳтавои осори хешро ба ҷустуҷӯи ҷавҳари илм 

бахшанд. Онҳо ҳамчун олим ва муҷтаҳидони бузургу нуктасанҷ дар илмҳои 

мухталифи даврони худ кашфиѐтҳои бузургеро анҷом доданд. 

Каломи равону дилпазир ва таҳлили амиқи илмие, ки дар осори 

мутафаккирони мо дида мешавад, аз ихлоси бузурги онҳо ба илму дониш ва 

аз таҷрибаи бузургашон дар эҳѐи илмҳо башорат медиҳад. 

Онҳо дар баробари улуми диншиносӣ илми адаб, ҳандасаву нуҷум, тиб, 

риѐзиѐту табиатшиносӣ, таъриху ҷуғрофия, фалсафа ва дигар равияҳои илми 

замони хешро инкишоф медоданд.
1
” 

Дар марҳилаи дувум шуруъ аз соли 2007 ҳамкориҳои Тоҷикистон бо 

кишварҳои араб рушду тавсеа ѐфтанд, вале дере нагузашта мушкили дигаре 

бо номи “Баҳори араб” ба вуқӯъ пайваст. Инқилобҳои ба вуҷуд омада 

вазъияти дохилии шуморе аз кишварҳои арабро буҳронӣ намуда, дар 

муносибатҳои дипломатии он кишварҳо низ таъсири манфии худро расонд. 

Ба сабаби он инқилобҳое, ки дар баъзе аз кишварҳои араб ба миѐн омад, 

муносибатҳои Тоҷикистон то ҳол бо чанде аз онҳо ба таври дуруст барқарор 

нагардидааст. 
                                                           

1
 Суханронӣ дар вохӯрӣ бо олимон-омӯзгорон ва донишҷӯѐни муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ дар ДМТ 

01.09.2010 // [Манбаи электронӣ]. URL: http://president.tj/node/1709 (санаи муроҷиат: 31.10.2021). 

http://president.tj/node/1709
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Яке аз мушкилотҳои дигар, ки дар марҳилаи дуюми ҳамкориҳо ба назар 

мерасад, ин ба таври ғайрирасмӣ ба таҳсили динӣ фаро гирифта шудани 

наврасон ва донишҷӯѐни тоҷик дар як қатор кишварҳо, аз ҷумла Миср ва 

Арабистони Саудӣ мебошад. То соли 2010 шаҳрвандони зиѐде аз Тоҷикистон 

дар донишгоҳҳову мадрасаҳои ин кишварҳо таҳсил мекарданд, ки пас аз як 

таҳқиқоти Ҳукумати кишвар маълум карда шуд, ки баъзе аз муассисаҳои 

мазкур ба сатҳу сифати талаботи соҳаи маориф ҷавобгӯ набуда, ба мафкураи 

ҷавонон халал ворид менамоянд. Аз ин рӯ ҳазорҳо толибилмони тоҷик аз 

соли 2010 ин ҷониб ба ватан баргардонда шуданд. 

Чунончӣ, Д. Назрӣ собиқ раиси бахши иттилоотии ВКХ Тоҷикистон дар 

ин бора қайд кардааст: “Мо нисбат ба сифати таълими муассисаҳои гуногун 

даъвоҳои мушаххас дорем. Кам нестанд ҳолатҳое, ки чунин муассисаҳо ҳатто 

аз тарафи кишвари худ ҳам расман сабт нагардидаанд. Ин ҷараѐн аз тарафи 

Ҳукумат бояд мавриди барасӣ қарор дода шавад, зеро бисѐре аз волидайн 

ҳатто намедонанд, ки фарзандонашон дар куҷо таҳсил мекунанд ва дар он 

мадорис чӣ меомӯзанд.
1
” 

25 майи соли 2011 раиси Кумитаи дин, танзими анъана ва ҷашну 

маросими назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон А. Холиқов масъалаи 

мазкурро чунин шарҳ додааст: “Таҳлилҳо нишон дод, ки дар чанд соли ахир 

бидуни назорат нерӯҳои мухталиф теъдоди зиѐди ҷавононро ба мактабҳои 

динии кишварҳои хориҷӣ ҷалб карда, бо андешаҳои тафриқаангез ва 

мухолифи мазҳаби аҷдодӣ дар суботу амнияти фарҳангӣ ва динии кишвар 

мушкилиҳои зиѐд эҷод кардаанд.
1
” 

Ҳамин тавр дар баррасии масъалаҳои зикргардида омилҳои зиѐде ба 

чашм мерасанд, ки ба таври умум ҳамчун мушкилоти рушди муносибатҳои 

илмӣ-фарҳангии Тоҷикистон бо кишварҳои араб ба шумор мераванд: 

                                                           
1
 Египетский вуз критикует Душанбе за вызов студентов. 11 ноября 2010 // [Электронный рессурс]. URL: 

https://www.bbc.com/russian/international/2010/11/101111_egypt_tadjikistan_students (дата обращение: 

31.10.2021). 
1
 Маҳдудият дар таҳсилоти динии тоҷикон дар мадориси хориҷӣ. [Манбаи электронӣ]. URL: 

https://www.bbc.com/tajik/institutional/2011/02/110525_mm_religion_law (санаи муроҷиат: 31.10.2021). 

https://www.bbc.com/russian/international/2010/11/101111_egypt_tadjikistan_students
https://www.bbc.com/tajik/institutional/2011/02/110525_mm_religion_law
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1. Ҷанги таҳмилии шаҳрвандӣ, ки нақшаи рушди муносибатҳои 

дипломатии Тоҷкистони тозаистиқлолро пора карда, имкониятҳои ташаккули 

ҳамкориҳои илмӣ-фарҳангиро аз байн бурд. 

2. Ба таври дуруст ва лозимӣ маълумот надоштанӣ арабҳо дар бораи 

тоҷикон ва Тоҷикистон дар марҳилаи аввали ҳамкорӣ (1991-2006); 

3. Камфаъолии кишварҳои араб дар инкишоф ва ташаккули 

муносибатҳои илмӣ-фарҳангӣ бо Тоҷикистон. 

4. Равона гаштани таваҷҷуҳи зиѐди Тоҷикистон барои ҳамкорӣ дар соҳаи 

илм ва фарҳанг дар марҳилаи аввал ба сӯи Русия, Эрон ва Чин. 

5. Норасоии мутахассисони ҳирфаӣ дар самти ҳамкорӣ бо кишварҳои 

араб ва ѐ мароқ надоштани онҳо ба рушди муносибатҳои илмӣ-фарҳангӣ бо 

кишварҳои араб. 

6. Камфаолии КМБ Тоҷикистон ва кишварҳои араб дар ростои таҳкими 

муносибатҳои илмӣ-фарҳангӣ ва татбиқи созишномаҳои ҳамкории 

имзогардида. 

7. Заиф будани фаъолияти ниҳодҳои вобаста ба муносибатҳои 

байналхалқӣ, аз ҷумла ҶДРФТ дар робита бо кишварҳои араб. 

8. Ташаббус нишон надодани ниҳодҳои вобаста ба муносибатҳои 

байналхалқӣ ҷиҳати баргузор намудани чорабиниҳои муштараки тоҷикону 

арабҳо, ки дорои хусусияти таърихӣ, илмӣ ва фарҳангӣ мебошанд. 

9. Дар ин давра ба вуқуъ пайвастани “Баҳори араб” яке аз омилҳое 

мебошад, ки муносибатҳои илмӣ-фарҳангии Тоҷикистонро бо як қатор 

кишварҳои араб, ки дар ҳоли рушду инкишоф қарор доштанд, қатъ намуд. 

10. Ба таври ғайрирасмӣ ба таҳсилоти динӣ машғул шудани ҷавонони 

тоҷик дар кишварҳои араб, ки тақдири ояндаашон зери суол мерафт, сабаби 

баргардондани онҳо ба ватан ва халале дар рушди муносибатҳои илмӣ-

фарҳангии ҷонибҳо гардид. 

Ҷиҳати рафъи мушкилоти зикргардида метавон чунин пешниҳодҳоро 

ироа намуд: 
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- ниҳодҳои вобаста ба сиѐсати хориҷиро зарур аст, ки барои тақвияти 

ҳамкориҳои илмӣ-фарҳангӣ бо кишварҳои араб таваҷҷуҳи бештар зоҳир 

намоянд; 

- кушодани сафорат ва намояндагиҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 

кишварҳои араб ҷиҳати рушди муносибатҳои гуногунҷанба аз ҷумла равобит 

дар соҳаҳои фарҳанг, маориф ва илм; 

- ВКХ ва сафоратҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати расидан ба ҳадафҳои 

миллӣ ва стратегии худ метавонанд онро ба намояндагони кишварҳои араб 

барои дарѐфти роҳҳои тақвияти ҳамкориҳо ошно намоянд; 

- ҳайъати дипломатҳоро дар самти равобит бо кишварҳои араб аз 

мутахассисоне таъйн кардан лозим, ки вазифаи худро пурра дониста, онро 

дуруст анҷом диҳанд; 

- ҷамъияти дӯстии “Тоҷикистон – Мамлакатҳои Араб”-ро, ки дар назди 

ҶДРФТ аст, зарур аст, ки ҷиҳати таҳкими муносибатҳои дӯстонаи худ бо 

кишварҳои араб талошҳои саривақтӣ намуда, аз имкониятҳои мавҷуда 

самаранок истифода намояд; 

- ҳамакнун вақти он расидааст, ки КМБ Тоҷикистон ва кишварҳои араб 

фаол гашта, созишномаҳои имзогардидаро дар амал татбиқ намоянд; 

- сармоягузориҳои кишварҳои араб дар Тоҷикистон кам мебошад, аз ин 

рӯ ниҳодҳои марбутаро зарур аст, ки ҷиҳати татбиқи сиѐсати дарҳои боз ва 

ҷалби сармоягузориҳо дар соҳаҳои маориф, илм, фарҳанг, тандурустӣ ва 

ғайра имтиѐзҳоеро пишниҳод карда, бо шаффофият фаолият намоянд; 

Кишварҳои араби Халиҷи Форс  ба мисли Арабистони Саудӣ, АМА, 

Қатар, Қувайт яке аз самтҳои авлавиятноки ҳамкорӣ дар сиѐсати хориҷии 

Тоҷикистон ба шумор мераванд. Тоҷикистон бо онҳо зиѐдтар муносибатҳои 

гуногунҷанбаро ба роҳ мондааст. Вале ҳамкориҳои кунунӣ бо ин кишварҳо 

ҷавобгӯи имконият ва зарфияти ҷонибҳо намебошад. 
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Ин дар ҳолест, ки кишварҳои минтақаи ОМ ба мисли Қазоқистон ва 

Узбекистон дар ин самт ба дастовардҳои дилхоҳ даст ѐфта, бо баъзе 

кишварҳои араб ҳамкориҳоро дар қолаби шарики стратегӣ ба роҳ мондаанд.
1
 

Кишварҳои араби зикргардида даҳҳо сол пеш аз Тоҷикистон 

истиқлолияти худро ба даст оварда, дар ин муддат тавонистанд, ки ба 

дастовардҳои зиѐде дар соҳаҳои иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва сиѐсӣ ноил гарданд. 

Дар даврони истиқлолият сафарҳои Президенти Ҷумҳрии Тоҷикистон ба 

Арабистони Саудӣ омили рушди ҳамкориҳои илмӣ-фарҳангиро миѐни 

ҷонибҳо гардид. Инчунин, чаҳор маротиба ба адои ҳаҷҷи умра мушарраф 

гардидани Э. Раҳмон такони ҷиддие дар муносибатҳои фарҳангии ҳар ду 

кишвар бахшид. Қайд кардан ба маврид аст, ки тоҷикон дар донишгоҳҳои ин 

кишвар зиѐдтар дар самти улуми исломӣ таҳсил менамоянд. 

Сафарҳои расмӣ ва кории Сарвари давлати Тоҷикистон ба АМА низ 

сабаби тақвият ѐфтани муносибатҳо дар самти илм ва фарҳанг гардиданд. 

Муносибатҳо бо Қатар дар ин марҳила бо сармоягузории Қатар дар 

сохтмони масҷиди калонтарин дар Душанбе ва баргзории чанде аз 

чорабиниҳои фарҳангӣ миѐни ҷонибҳо хулоса меѐбад. 

Ҳамкориҳои илмӣ-фарҳангӣ бо Қувайт нисбат ба АМА ва Қатар тафовут 

дорад, зеро бар замми ҳамкориҳои мавҷуда Қувайт дар самти ташкил кардани 

курсҳои забономӯзӣ миѐни ин кишварҳо бартарӣ дорад. 

Яке аз масъалаҳое, ки дар муносибатҳо миѐни Ҷумҳрии Тоҷикистон ва 

Арабистони Саудӣ, АМА, Қатар, Қувайт дида мешавад, ин омода кардани 

мутахассисони соҳаи илмҳои дақиқ, технология, коркарди канданиҳои 

фоиданок ва нафт мебошад, ки хеле кам ба назар мерасад. Ин дар ҳолест, ки 

кишварҳои мазкур дар ин самтҳо таҷрибаи кофӣ дошта, кишвари мо бошад 

ба ин гуна иқдомҳои мусбат ва муфид эҳтиѐҷ дорад. 

                                                           
1
 Савичева, Е.М., Шаар, М.О. Отношения арабских стран Персидского Залива с центрально-азиатскими 

государствами СНГ. // [Электронный рессурс]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ (дата обращение: 

11.07.2021).  
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Ҷиҳати рафъи масъалаҳои мазкур пешниҳодҳои зерин зарур ҳисобида 

мешаванд: 

- фароҳам овардани имкониятҳои ҳамкорӣ дар самти омӯзиш ва татбиқи 

илмҳои дақиқ, технологияи инноватсионӣ ва тавсеаи муносибатҳо; 

- таъсис додани Ҷамъияти муштараки Тоҷикистону Саудӣ, АМА, Қатар 

ва Қувайт ҷиҳати омада кардани мутахассисон дар соҳаи илмҳои дақиқ ва 

технология; 

- табодули мутахассион ва донишҷӯѐн дар самти кашф ва коркарди нафт 

ва канданиҳои фоиданок; 

Муносибатҳои дуҷонибаи Тоҷикистон бо кишварҳои дигари 

нисбатан рушдѐбандаи нимҷазираи араб Баҳрайн, Уммон ва Урдун 

заифтар буда, ҳамкориҳо зиѐдтар дар доираи СҲИ амалӣ мегарданд.  

Муносибатҳои Тоҷикистон бо Баҳрайн нисбат ба Уммон ва Урдун 

барвақттар оғоз ѐфта, сафари расмии Э. Раҳмон низ ба ин кишвар сурат 

гирифтааст. Вале аз асари камтаваҷҷуҳии тарафҳо ин муносибатҳо рушд 

наѐфтанд. 

Равобит бо Уммон ва Урдун бошад дар сатҳи паст қарор гирифтааст, 

зеро дар ин давра боре ҳам сафари расмие дар сатҳи олӣ байни тарафҳо сурат 

нагирифтааст.  

Яке аз мушкилиҳои асосии муносибатҳо бо ин кишварҳо дар он аст, ки 

намояндагиҳои бевосита миѐни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва давлатҳои мазкур 

вуҷуд надорад. Аз ин рӯ чорабиниҳои илмию фарҳангӣ ва табодули 

мутахассисону донишҷӯѐн дар қолаби дуҷониба дар ин давра миѐни ҷонибҳо 

камтар ба назар намерасад. 

Баргузории рӯзҳои фарҳангӣ, намоиши китоб, санъат ва ҳунарҳои 

мардумӣ имконият медиҳад, ки халқҳои ҳар ду ҷониб бо таъриху фарҳанги 

якдигар шинос гашта, ҳамкориҳо дар соҳаҳои маориф, саѐҳӣ, ҷавонон ва 

варзиш ба роҳ монда шаванд. 
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Барои бартараф кардани масъалаҳои мазкур метавон чунин 

пешниҳодҳоро ироа намуд: 

- барои таҳкими муносибатҳои дуҷониба кушодани намояндагиҳои 

дипломатии Тоҷикистон дар кишварҳои зикргардида муҳим арзѐбӣ мегардад; 

- ба роҳ мондани ҳамкориҳои дуҷонибаи дӯстона бо Баҳрайн, Уммон ва 

Урдун тавассути ҷамъияти дӯстии “Тоҷикистон – Мамлакатҳои Араб”-и 

назди ҶДРФТ ҷиҳати баргузор кардани чорабиниҳои муштараки илмӣ ва 

фарҳангӣ; 

- табодули мутахассион ва донишҷӯѐн дар самтҳои гуногун аз ҷумла, 

технология, низоми бонкдорӣ, коркарди маъданҳо ва санъати кандакорӣ; 

Мушкилоти рушди ҳамкориҳо бо Ироқ, Либия, Сурия, Фаластин, 

Лубнон ва Яман дар вазъи дохилии ин кишварҳо дониста мешавад. Дар 

замоне, ки Тоҷикистони тозаистиқлол қомати худро рост мекард, вазъи 

дохилии Ироқ ноором гардида, имкониятҳои ҳамкориҳои дуҷонибаро 

тадриҷан маҳдуд намуд. Айни замон бо муътадил гаштани авзои дохилии 

Ироқ фурсати дубора ба роҳ мондани ҳамкориҳо ба вуҷуд омадааст. 

Робитаҳои Тоҷикистон бо Сурия то соли 2011 дар ҳоли ташаккул қарор 

дошт. Хусусан бо амалӣ гаштани сафари расмии Э. Раҳмон дар соли 2007 ба 

ин кишвар муносибат миѐни ҷонибҳо дигаргун гардид. Шумораи зиѐде аз 

шаҳрвандони Тоҷикистон дар даҳаи аввали асри ХХ1 дар Сурия ба таҳсили 

илм машғул буданд. Вале бо вуқӯи “баҳори араб” вазъи дохилии Сурия барои 

ҳамкорӣ номуътадил гардид.  

Равобити Тоҷикистон бо Либия ва Тунис дар сатҳи мукотиботи 

дипломатиӣ қарор дошт. Бо гирифтор шудани ин кишварҳо ба буҳрони сиѐсӣ 

мушкилоти рушди муносибатҳо ба миѐн омад. Чуноне, ки маълум аст, вазъи 

дохилии Тунис муътадил гашта, вазъияти Либия то ҳол ноором боқӣ 

мемонад, ки ин монеаи дубора барқарор кардани ҳамкорӣ бо кишварҳои 

хориҷӣ мебошад. 
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Муносибат бо Фаластин, ки Исроил бо он дар низои бардавом қарор 

дорад, аз мушкилот холӣ набуда, равобит бо он ба таври ҳамешагӣ дар сатҳи 

мукотиботи дипломатӣ қарор дорад. 

Равобити Тоҷикистон бо Лубнон низ дар ду марҳилаи гузашта дар 

ҳолати шахшуда ва дар сатҳи мукотиботи дипломатӣ қарор дошт. Омили 

асосии он ҳам вазъияти буҳронии дохили Лубнон ба ҳисоб меравад, ки 

монеаи барқароршавии ҳамкориҳо миѐни ҷонибҳо гардидааст. 

Ҳамкориҳои Тоҷикистон бо Яман аслан дар марҳилаи дуюм дар ҳоли 

ташаккул қарор доштанд. Ба ҷараѐни ташаккулѐбии муносибатҳо миѐни 

ҷонибҳо сафарии расмии Э. Раҳмон ба Яман дар соли 2008 ва сафари ҷавобии 

Алӣ Абдуллоҳ Солеҳ дар соли 2009 ба Тоҷикистон такони муассир 

бахшиданд. Аммо бо вуқӯи “баҳори араб” вазъияти дохилии Яман низ 

ноором гардида, монеаи ташаккули ҳамкориҳои дуҷониба гашт. 

Ҷиҳати барқарор кардани муносибатҳои илмӣ-фарҳангӣ ва ташаккули он 

бо кишварҳои зикргардида  метавон чунин тавсияҳоро пешниҳод намуд: 

- барои ташаккули муносибатҳои илмӣ-фарҳангии Тоҷикистон бо Ироқ 

аз имкониятҳои мавҷуда истифода карда, ҳамкориҳоро марҳила ба марҳила 

ба роҳ мондан лозим аст; 

- бо муътадил гардидани вазъи дохилии Сурия Тоҷикистон метавонад аз 

равобити то соли 2011 доштаи худ бо он ҳамчун заминаи муносибатҳо 

истифода карда, ҳамкориҳоро дар соҳаи илм ва фарҳанг ташаккул дидаҳд; 

- Тоҷикистон имкон дорад, ки ҳамкриҳоро бо Либия дар сурати ба сулҳу 

ваҳдат расидани Ҳукумати ин кишвар аз нав барқарор намояд; 

- бо Тунис, ки авзои ҳукуматаш муътадил гаштааст, зарурати дубора 

барқарор кардани муносибтҳо ба миѐн омадааст; 

- ташаккули муносибатҳои илмӣ-фарҳангии Тоҷикистон бо Фаластин 

танҳо бо ором гаштани вазъи дохилии он фароҳам хоҳад шуд; 
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- Лубнон яке аз кишварҳоест, ки ба мушкилиҳои дохили гирифтор 

шудааст. Аз ин рӯ бо ҳал гардидани масъалаҳои мазкур имконияти барқарор 

кардани муносибатҳо ба вуҷуд хоҳад омад; 

- Яман низ то ҳол вазъи дохилии худро ба таври пурра муътадил карда 

натавонистааст. Бо даст ѐфтан ба сулҳу ваҳдат ҳамкориҳои илмӣ-фарҳангии 

Тоҷикистон бо он, ки заминаи қавӣ доранд, дубора дар қолаби дуҷониба ва 

бисѐрҷониба ба роҳ монда мешавад; 

Мушкилоти рушди муносибатҳои илмӣ-фарҳангии Тоҷикистон  бо 

Алҷазоир, Марокаш, Судон ва Миср нисбат ба дигар кишварҳои араби 

қитъаи Африқо тафовут дорад. 

Муносибатҳои илмӣ-фарҳангии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо Ҷумҳурии 

Алҷазоир дар ду марҳилаи гузашта метавонист, рушд ѐбад. Вале сарфи назар 

аз он ки сафари расмии Э. Раҳмон ба ин кишвар дар соли 2008 сурат гирифта, 

созишномаҳои ҳамкорӣ низ миѐни ҷонибҳо ба имзо расида бошад ҳам мо 

шоҳиди ташаккул ва рушди ҳамкориҳои байни ҳар ду кишвар нашудем. 

Дар ин росто кишвари Алҷазоир бо таъйин кардани сафири худ дар 

Тоҷикистон иктифо намуда, нисбат ба рушд додани муносибатҳо 

камтаваҷҷуҳӣ зоҳир кард. Аз тарафи дигар Тоҷикистон ҳам барои гузаштан 

ба марҳилаи нави ҳамкориҳо бо Алҷазоир ҳаракате анҷом надод. 

Вазъи муносибатҳо бо Марокаш низ тақрибан дар ҳамин сатҳ қарор 

доштанд. Соли 1994 сафари кории Э. Раҳмон ба ин кишвар амалӣ гардид, ки 

дар доираи он муносибатҳои Тоҷикистон бо Марокаш барқарор гардид. Пас 

аз он муносибат миѐни ҳар ду давлат дар сатҳи мукотиботи дипломатӣ қарор 

доштааст. 

Дар муносибатҳои илмӣ-фарҳангии Тоҷикистон бо Марокаш ва Судон 

имкониятҳои ҷонибҳо ҷиҳати рушди ҳамкориҳо дар соҳаи фарҳанг ва илм 

зиѐд буданд, аммо камтаваҷҷуҳии ҷонибҳо боиси бетағйир боқӣ мондани 

муносибатҳо миѐни ҷонибҳо гардид. 
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Равобити илмӣ-фарҳангии Тоҷикистон бо Миср тамоман дигаргун 

мебошад. Дар ду марҳилаи сипарӣ гашта муносибатҳои дуҷониба байни ҳар 

ду кишвар дар соҳаи фарҳанг ва илм ташаккул ва рушд ѐфтааст. 

Яке аз масъалаҳое, ки дар муносибатҳои дуҷонибаи Мисру Тоҷикистон 

вуҷуд дорад, ин набудани сафорати Ҷумҳурии Арабии Миср дар Душанбе 

мебошад. 

Бо таҳлили марҳилаҳои ҳамкориҳои дуҷонибаи ҳар ду кишвар мо 

шоҳиди он гаштем, ки Тоҷикистон чорабиниҳои фарҳангии худро, аз қабили 

рӯзи миллӣ, намоиши китобҳои тоҷикӣ, чорабиниҳои миллии фарҳангии 

тоҷиконро дар Миср баргузор намудааст. Ин дар ҳолест, ки Миср бо 

надоштани сафорат дар Тоҷикистон дар ташкили чунин чорабиниҳо камфаол 

мебошад. 

Масъалаи дигар он аст, ки дар ин давра шаҳрвандони Тоҷикистон, ки ба 

Миср сафарбар мегаштанд, аксаран ба омӯзиши забони арабӣ фаро гирифта 

шудаанд, на ба омӯзиши илмҳои дақиқ ва технологияи инноватсионӣ. 

Барои ҳалли масъалаҳои мазкур метавон чунин пешниҳодҳо намуд: 

- кушодани намояндагиҳои дипломатии Тоҷикистон дар Алҷазоир ва 

Марокаш ва бар акс ҷиҳати ташаккули робитаҳо муҳим арзѐбӣ мегардад; 

- барои баргузор кардани чорабиниҳои муштараки илмӣ ва фарҳангӣ, ба 

роҳ мондани ҳамкориҳои дуҷонибаи дӯстона бо Алҷазоир, Миср ва Марокаш 

тавассути ҷамъияти дӯстии “Тоҷикистон – Мамлакатҳои Араб”; 

- ҳамоҳангӣ намудан бо ҷониби мисрӣ ҷиҳати кушодани сафорати он дар 

Душанбе; 

- табодули мутахассион ва донишҷӯѐн дар самтҳои гуногун аз ҷумла, 

технология, илмҳои дақиқ, коркарди маъданҳо ва санъати кандакорӣ; 

Мушкилоти муносибатҳои Тоҷикистон бо Мавритания, Сомалӣ, 

Ҷибутӣ ва Ҷазираҳои Қоморӣ дар ин давра аслан дар барқароршавии он 

мебошад. Ғайр аз Сомалӣ, ки дар соли 2004 Тоҷикистон бо он робитаҳояшро 

барқарор кардааст, боқимонда кишварҳои зикргардида дар ду марҳилаи 
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гузашта равобиташон бо Тоҷикистон барқарор нагаштааст. Омили асосии он 

ҳам ба назари мо камтаваҷҷуҳии ҷонибҳо мебошад. 

Барои бартараф кардани масъалаи мазкур амалкардҳои зерин муҳим ба 

шумор мераванд: 

- сараввал барқарор намудани равобит бо кишварҳои зикргардида;
1
 

- тавассути ҷамъияти дӯстии “Тоҷикистон – Мамлакатҳои Араб”-и назди 

ҶДРФТ ба роҳ мондани ҳамкориҳои дӯстона бо Мавритания, Сомалӣ, Ҷибутӣ 

ва Ҷазираҳои Қоморӣ, ҷиҳати ташаккули ҳамкориҳо; 

Мушкилоти рушди муносибатҳои Тоҷикистон бо ИСЕСКО дар ин 

давра аз он иборат аст, ки ҳамкориҳо дар самтҳои башуморе маҳдуд 

гаштааст. Ин дар ҳолест, ки ҷонибҳо имкон доранд ҳамкориҳоро дар самти 

табодули омӯзгорону донишҷӯѐн дар равияиҳои илмҳои дақиқ, тиб, 

технология, намоиши дастовардҳои илмӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ба роҳ 

монанд. Ҷалби созмони мазкур барои сармоягузорӣ дар соҳаҳои фарҳанг ва 

илм дар Тоҷикистон омили мустаҳкам гаштани муносибатҳо хоҳад буд. 

Ҷиҳати рафъи масъалаҳои мазкур ва рушди муносибатҳои илмӣ-

фарҳангии Тоҷикистон бо ИСЕСКО метавон чунин тавсияҳо намуд: 

- тавассути ҷамъияти дӯстии “Тоҷикистон – Мамлакатҳои Араб”-и назди 

ҶДРФТ ба роҳ мондани ҳамкориҳои дӯстона бо Мавритания, Сомалӣ, Ҷибутӣ 

ва Ҷазираҳои Қоморӣ, ҷиҳати ташаккули ҳамкориҳо; 

- фароҳам овардани имкониятҳои ҳамкорӣ дар самти омӯзиш ва татбиқи 

илмҳои дақиқ, технологияи инноватсионӣ ва тавсеаи муносибатҳо дар ин 

самт; 

- табодули омӯзгорону донишҷӯѐн дар равияиҳои илмҳои дақиқ, тиб, 

технология, намоиши дастовардҳои илмӣ ва ҳунарҳои мардумӣ; 

Бо таҳлил ва баррасии мушкилоти рушди равобити илмӣ-фарҳангии 

дуҷониба ва бисѐрҷонибаи Ҷумҳурии Тоҷикистон бо кишварҳои араб ба 

чунин хулосаҳо омадан мумкин аст: 

                                                           
1
 Муносибатҳои дпломатӣ миѐни Тоҷикистон ва Мавритания то ҳол барқарор нагардидааст. 
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- маҳдуд будани ҳамкориҳо бо Арабистони Саудӣ, АМА, Қатар, Қувайт, 

Миср ва созмони ИСЕСКО дар самти омӯзиш ва татбиқи илмҳои дақиқ, 

технологияи инноватсионӣ, тиб ва табодули омӯзгорону донишҷӯѐн дар ин 

равияҳо; 

-  вуҷуд надоштани намояндагиҳои дипломатии Тоҷикистон дар бисѐре 

аз кишварҳои араб; 

- вазъияти ноороми дохилии Ироқ, Либия, Сурия, Фаластин, Лубнон ва 

Яман дар ин давра сабаби рушд наѐфтани муносибатҳои илмӣ-фарҳангии 

Тоҷикистон бо ин кишварҳо мебошад; 

- камтаваҷҷуҳии дуҷонибаи Тоҷикистону кишварҳои Алҷазоир, 

Марокаш ва Судон дар ин марҳила омили ташаккул наѐфтани ҳамкориҳои 

илмӣ-фарҳангӣ миѐни онҳо гаштааст; 

- барқарор нашудани муносибатҳо бо Мавритания, Сомалӣ, Ҷибутӣ ва 

Ҷазираҳои Қоморӣ дар ин давра мушкилоти асосии ташаккули равобити 

илмӣ-фарҳангӣ маҳсуб меѐбад; 

3.2.  Дурнамои рушди ҳамкориҳои илмӣ-фарҳангии дуҷониба ва 

бисѐрҷонибаи Ҷумҳурии Тоҷикистон бо кишварҳои араб 

Ҷумҳурии Тоҷикистон кишвари мусалмоннишин аст ва бештар аз 90% 

сокинони онро мусалмонон ташкил медиҳанд. Аз ин сабаб табиист, ки бо 

доштани равобити ҳасанаи дипломатӣ, иқтисодӣ ва фарҳангӣ бо мамлакатҳои 

ҷаҳони ислом, ба монанди Ироқ, Қувайт, Арабистони Саудӣ, Урдун, Миср, 

АМА, Сурия, Лубнон, Алҷазоир, Марокаш, Либия, Баҳрайн, Уммон, Яман, 

Қатар, Фаластин, Тунис ва ғайра сарфи назар аз низомҳои сиѐсии гуногун ва 

дараҷаи тараққиѐташон зарурат дорад. Ҳар сол ҳазорон-ҳазор шаҳрвандони 

мусалмони Тоҷикистон ба зиѐрати ҷойҳои муқаддаси ислом, ба тавофи 

Маккаю Мадинаи мунаввара мераванд ва адои ин фарз аз замони ворид 

гардидани ислом ба сарзамини Хуросон ва Мовароуннаҳр давом дорад. 
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Феълан Ҷумҳурии Тоҷикистон бо аксари кишварҳои мусалмонӣ робитаи 

дипломатӣ дорад.
1
 

Тавре, ки Э. Раҳмон дар суханронии худ ба муносибати кушодашавии 

бинои нави ВКХ изҳор дошта буд: “Давлати мо бо мақсади роҳ ѐфтан ба 

бозорҳои босуръат инкишофѐбандаи сармоя, технология, ашѐи хом ва 

маҳсулоти саноатӣ рушду таҳкими ҳамкориҳои мутақобилан судмандро бо 

кишварҳои араб, ба монанди Арабистонӣ Саудӣ, Қатар, Кувайт, Баҳрайн, 

Миср, Алҷазоир ва АМА аз самтҳои афзалиятнок меҳисобад.”
2
 

Бо таваҷҷуҳ ба таҳлилу баррасии сатҳу сифати муносибатҳои илмӣ-

фарҳангии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо кишварҳои араб метавон гуфт, ки бо 

вуҷуди имкониятҳои зиѐд ва фароҳам будани заминаи қарордодию ҳуқуқии 

ҳамкориҳо, сатҳи робитаҳои илмӣ-фарҳангӣ миѐни ҷонибҳо ҷавобгӯи 

манфиатҳои муштараки тарафайн намебошад. 

Қайд кардан ба маврид аст, ки ҳадафи ниҳоии дипломатияи фарҳангӣ 

эҷоди боварӣ, нигоҳ доштани муносибатҳои дарозмуддат, таълими забон, 

мубодилаи донишҷӯѐн, омӯзгорону олимон, содироти маҳсулоти фарҳангӣ, 

аз қабили филмҳо, сурудҳо ва баргузории намоишгоҳҳо, консертҳо ва ѐ дигар 

чорабиниҳои фарҳангӣ мебошад.
3
 

Бояд тазаккур дод, ки қабул ва тасдиқ гардидани Консепсияи нави 

сиѐсати хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2015 принсипҳои асосӣ, 

ҳадафу вазифаҳо ва самтҳои афзалиятноки сиѐсати хориҷии Ҷумҳурии 

Тоҷикистонро бо дарназардошти манфиатҳои миллии дарозмуддати кишвар 

муайян ва танзим менамояд. 

Вобаста ба ҳамкориҳои дуҷонибаи Тоҷикистон бо кишварҳои араб дар 

Консепсияи сиѐсати хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон чунин омадааст: 

                                                           
1
 Назаров, Т. Дипломатияи муосири тоҷик. [Матн] / Т. Назаров, А. Сатторзода. –Душанбе: Ирфон, 2006. – С. 

133. 
2
 Саҳифаи нави дипломатияи тоҷик. [Матн] / Зери назари Ҳ. Зарифӣ. – Душанбе: Ирфон. 2013. – С. 32   

3
 Теория культурной дипломатии: определение, виды и родственные термины. // [Электронный рессурс]. 

URL: https://relacionateypunto.com/ru/que-es-la-diplomacia-cultural/ (дата обращение: 03.12.2021).  

https://relacionateypunto.com/ru/que-es-la-diplomacia-cultural/
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Айни замон кишварҳои араб аз ҷумлаи кишварҳои тараққиѐфтаи  ҷаҳон 

буда, имкониятҳои васеи молиро дар ихтиѐр доранд ва дар ҳалли масъалаҳои 

минтақавӣ низ таъсиргузор мебошанд.
1
 

Тоҷикистон вобаста ба манфиатҳои худ метавонад бо кишварҳои араб 

дар бахшҳои гуногуни илму фарҳанг ҳамкориҳоро дар алоҳидагӣ ба роҳ 

монад, ки ин хело муфид хоҳад буд. 

Вобаста ба ин масъала бояд ҷиҳатҳои манфиатовари ҳамкориҳоро бо ҳар 

кишвар мавриди омӯзиш қарор дода, бахшҳои ҳамкорӣ низ дар соҳаҳои илму 

фарҳанг муайян карда шавад. Зеро мусаллам аст, ки муносибатҳо дар 

чаҳорчӯбаи сиѐсати давлату ҳукумат бояд сурат гирад. 

Дар робита ба дурнамои рушди ҳамкориҳои илмӣ-фарҳангии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон бо ҷаҳони араб зарур аст, ки кишварҳои арабро вобаста ба вазъи 

кунунии муносибатҳо дар ин самт ба маҷмӯаҳои зерин ҷудо кард: 

1. Кишварҳое, ки муносибатҳои илмӣ-фарҳангии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

бо онҳо ташаккул ва инкишоф ѐфта, эҳтиѐҷи гузаштан ба марҳилаи 

нави ҳамкориҳоро дорад, аз ҷумла: Арабистони Саудӣ, Қатар, АМА, 

Қувайт, Миср ва созмони ИСЕСКО. 

2. Кишварҳое, ки муносибатҳои илмӣ-фарҳангии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

бо онҳо дар ҳоли ташаккулѐбӣ қарор дошта, барои рушд ѐфтан 

таваҷҷуҳи бештар мехоҳанд, аз қабили: Алҷазоир, Баҳрайн, Марокаш, 

Судон, Уммон, Урдун ва Ироқ. 

3. Давлатҳои Тунис, Лубнон, Фаластин, Сурия, Яман ва Либия, ки 

муносибатҳои илмӣ-фарҳангии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо онҳо дар 

ҳоли шахшуда қарор дорад ва барқарорсозию ташаккули равобит ба 

вазъи сиѐсии дохилии онҳо вобастааст. 

4. Кишварҳои Мавритания, Сомалӣ, Ҷибутӣ ва Ҷазираҳои Қоморӣ, ки 

муносибатҳои илмӣ-фарҳангӣ миѐни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва онҳо 

                                                           
1
 Консепсияи сиѐсати хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Бо Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 27 

январи соли 2015, №332 тасдиқ шудааст. [Матн]. 
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ба сабаби камтаваҷҷуҳии ҷонибҳо дар ҳоли бозмондагӣ ва ѐ 

барқароршавӣ қарор дорад. 

Ҳамкориҳои илмӣ-фарҳангии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо Арабистони 

Саудӣ, Қатар, АМА, Қувайт, Миср ва созмони ИСЕСКО нисбат ба дигар 

кишварҳои араб дар ду марҳилаи гузашта хеле рушд ѐфтаанд. Вале 

имкониятҳои ҳамкорӣ миѐни ҷонибҳо хеле васеътар ба назар мерасанд. Аз ин 

рӯ ҷиҳати муайян кардани самтҳои афзалиятноки ҳамкорӣ ва дурнамои 

рушди он дар соҳаи фарҳанг ва илм аз имкониятҳои мавҷуда метавон васеъ 

истифода намуд. 

Ҷумҳурии Тоҷикистон барои амалӣ сохтани ҳадафҳои СМР - 2030 ва 

“Бистсолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риѐзӣ дар 

соҳаи илму маориф” эълон кардани солҳои 2020-2040
1
 метавонад бо 

кишварҳои зикргадидаи араб муносибатҳоро дар самти омӯзиш ва рушди 

илмҳои технология, табиатшиносӣ, дақиқ ва риѐзӣ ба роҳ монда, ҷиҳати 

амалӣ намудани лоиҳаҳо вобаста ба ин самт дар Тоҷикистон сармоягузорони 

арабро ҷалб намояд. 

Арабистони Саудӣ кишвари пешбари ҷаҳони араб буда, дар раванди 

сиѐсати хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо ҷаҳони араб мавқеи хосро ишғол 

менамояд.
2
 

Вобаста ба ҷойгоҳи касбкардаи худ Саудӣ дар баробари дигар кишварҳо 

барои таҳкими муносибатҳои гуногунсоҳа бо давлатҳои ОМ талош хоҳад 

намуд. Тавре, ки доктор Яҳѐ аз-Заҳранӣ – устоди улуми сратегии донишгоҳи 

арабии Нойф қайд кардааст: “муҳимтарин дурнамои ҳамкорӣ дар сиѐсати 

Шоҳигарии Арабистони Саудӣ нисбат ба давлатҳои ОМ кушодани уфуқҳои 

                                                           
1
 Солҳои 2020 - 2040 -“Бистсолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риѐзӣ дар соҳаи илму 

маориф” // [Манбаи электронӣ]. URL:https://tnu.tj/index.php/tj/ (санаи муроҷиат: 21.07.2021). 
2
 Cиѐсати хориҷии Тоҷикистон дар масири истиқлолият. [Матн] / Зери назари Ҳ. Зарифӣ. -Душанбе: 

«Ирфон», 2011, С.76. 

http://www.albayan.co.uk/Article2.aspx?id=6415
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нави ҳамкории иқтисодӣ бо ҳадафи дастгирии қудрат ва захираҳои 

кишварҳои исломӣ дар сатҳҳои гуногун” мебошад.
1
 

Тибқи таҳлили маҷаллаи US News & World Report, ки макотибу 

донишгоҳҳо ва марказҳои тандурустиро мавриди омӯзиш ва табақабандӣ 

қарор медиҳад, донишгоҳи Шоҳ Сауд беҳтарин донишгоҳ дар ҷаҳони араб ба 

ҳисоб меравад. Ҷойҳои дуюму сеюмро низ донишгоҳҳои саудии Шоҳ 

Абдулазиз ва донишгоҳи илмӣ-технологии Шоҳ Абдуллоҳ ишғол 

намудаанд.
2
  

Ҷумҳурии Тоҷикистон илова ба ҳамкориҳои кунунӣ бо Арабистони 

Саудӣ метавонад робитаҳоро дар соҳаи маориф ва илм бо донишгоҳҳои 

машҳури он ба роҳ монад. Бо ҳамоҳангии ҷонибҳо метавон филиалҳои 

онҳоро ҷиҳати омӯзиши иқтисодиѐт, технология, риѐзиѐт ва таҷрибаи Саудӣ 

дар соҳаи иқтисод барои довталабон дар Тоҷикистон таъсис дод. 

Вобаста ба ҳамкории фарҳангӣ, Арабистони Саудӣ бо доштани шаҳрҳои 

мудақаддас барои мусалмонон ҷойгоҳи вижаеро дар сиѐсати хориҷии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон дорад, ки бо бартараф гардидани баъзе мушкилот 

равобит дар ин самт рушд хоҳад намуд. 

Дурнамои рушди ҳамкориҳои Тоҷикистон бо кишварҳои АМА, Қувайт, 

Қатар, Миср ва созмони ИСЕСКО дар соҳаҳои фарҳанг, маориф ва илм 

имконпазир мебошад. Зеро дар муносибатҳои миѐни ҷонибҳо марҳилаҳои 

зарурӣ аллакай тай шудааст. Дар ин самт таъсиси сафорати АМА, Қувайт ва  

Миср дар Тоҷикистон омили рушди равобит байни тарафҳо маҳсуб меѐбад. 

Ҳамчунин, АМА, Қувайт ва  Миср бо доштани донишгоҳҳои машҳуре 

дар ҷаҳони араб имкон доранд, ки донишҷӯѐни тоҷикро ҷиҳати омӯзиши 

фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ, риѐзӣ ва ғайра дар соҳаи илму маориф барои 

таҳсил қабул намоянд. 

                                                           
1
 Оли Ҳида, А. Дипломатияи Саудӣ дар “Шоҳроҳи абрешим”, рӯ ба сӯи оянда. // [Манбаи электронӣ]. URL: 

https://awsat.com/home/article/652621 (санаи муроҷиат: 02.08.2021). 
2
 Лучшие ВУЗы арабского мира. // [Электронный рессурс]. URL: https://salsabil.kz/blog/лучшие-вузы-

арабского-мира/ (дата обращение: 06.08.2021). 

https://awsat.com/home/article/652621
https://salsabil.kz/blog/лучшие-вузы-арабского-мира/
https://salsabil.kz/blog/лучшие-вузы-арабского-мира/
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Мувофиқи раддабандии маҷаллаи таҳлилии US News & World Report 

донишгоҳи Қоҳираи Миср дар сатҳу сифати таълимӣ ҷои чорумро дар миѐни 

донишгоҳҳои ҷаҳони араб касб намудааст.
1
 

Таҷрибаҳо нишон дод, ки Тоҷикистон метавонад шаҳрвандони 

кишварҳои арабро барои омӯзиши забони тоҷикӣ, русӣ, форсӣ, чинӣ ва тиб 

дар донишгоҳҳои худ ба таҳсил фаро гирад. 

Дар соҳаи фарҳанг Ҷумҳурии Тоҷикистон метавонад дар доираи ҶДРФТ 

бо баргузории рӯзҳои фарҳангию миллӣ, намоиши китоб, дастовардҳои 

илмӣ-фарҳангӣ ва санъату ҳунарҳои мардумии тоҷик ҳамкориҳоро бо 

Арабистони Саудӣ, АМА, Қатар, Қувайт ва Миср ба роҳ монад, ки ин омили 

шиносоӣ аз фарҳангу маданияти мардуми тоҷик ва рушди муносибатҳо дар 

дигар соҳаҳо мегардад. 

Мо бо таваҷҷуҳ ба сатҳу мазмуни муносибатҳо дурнамои ҳамкориҳои 

илмӣ ва фарҳангии Тоҷикистонро бо кишварҳои араб дар самтҳои зерин 

мебинем: 

- кушодани намояндагӣ ва сафоратҳои Тоҷикистон дар кишварҳои араб 

ва сафоратҳои кишварҳои араб дар Тоҷикистон; 

- анҷоми сафарҳои расмӣ дар сатҳи олии ҷонибҳо; 

- амалӣ намудани санадҳои имзогардида дар соҳаи фарҳанг, маориф ва 

илм; 

- истифода аз таҷриба ва малакаи илмии олимони ҳар ду ҷониб дар 

соҳаҳои иқтисод, технологияи инноватсионӣ, тандурустӣ, низоми бонкдорӣ, 

забономӯзӣ, таъриху археология ва ғайра; 

- ҳамкориҳои мутақобил дар самти табодули мутахассисону донишҷӯѐн 

ҷиҳати омӯзиши рушди иқтисод, технологияи инноватсионӣ, тандурустӣ, 

                                                           
1
 Лучшие ВУЗы арабского мира. // [Электронный рессурс]. URL: https://salsabil.kz/blog/лучшие-вузы-

арабского-мира/ (дата обращение: 06.08.2021). 
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низоми бонкдорӣ, такмили ихтисос, таҳсилоти олӣ ва таҳқиқоти илмӣ, 

курсҳои кӯтоҳмуддати забономӯзӣ ва дипломатия; 

- ширкат варзидани донишмандон ва фарҳангиѐни ҳар ду ҷониб дар 

озмунҳо ва чорабиниҳои муштараки илмӣ ва фарҳангӣ; 

- ҷалби сармоягузорони араб барои татбиқи лоиҳаҳо дар соҳаи фарҳанг, 

маориф ва илм дар Тоҷикистон; 

- ба донишҷӯѐн ва ҳавасмандони араб таълим додани забонҳои тоҷикӣ, 

рӯсӣ ва чинӣ дар Тоҷикистон; 

- равона кардани мусалмонони Тоҷикистон ба шаҳрҳои Маккаву 

Мадинаи Арабистони Саудӣ ҷиҳати адои ҳаҷҷи фарзӣ ва умра; 

- ба роҳ мондани ҳамкориҳои мутақобил дар самти ташкили барномаҳои 

хабарӣ ва фарҳангӣ дар радио ва телевизион; 

Дар шароити густариши босуръати ҷаҳонишавӣ ва тавсеаи рӯзафзуни 

равандҳои ҳамгироии сиѐсиву фарҳангӣ дар арсаи ҷаҳон, Ҷумҳурии 

Тоҷикистон роҳандозии ҳамкориҳои бисѐрҷониба бо СҲИ ва ниҳодҳои он 

ИСЕСКО аз самтҳои афзалиятноки сиѐсати хориҷии худ мешуморад. 

Ҷумҳурии Тоҷикистон бо дарназардошти муштаракоти таърихию 

фарҳангӣ ва тамаддунию динии хеш бо кишварҳои ҷаҳони ислом ҷонибдори 

ҳамкориҳои фаъолу судманд бо СҲИ ва ниҳодҳои тахассусии он мебошад. 

Тоҷикистон, бино бар зарурати ҳаѐтӣ ва таъхирнопазири ба сатҳи навини 

пешрафт ва рушд баровардани ҷаҳони ислом ва рафъи мушкилоти мавҷуда ва 

афзоишѐбандаи он, таҳия ва татбиқи Стратегияи рушди ҷаҳони исломро 

мувофиқи мақсад медонад, ки ҳадафи меҳварии он бояд рушди сареъ, 

босубот ва мутавозини иқтисодӣ ва маънавию фарҳангии кишварҳои аъзои 

созмон бошад.
1
 

                                                           
1
 Консепсияи сиѐсати хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Бо Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 27 

январи соли 2015, №332 тасдиқ шудааст. [Матн]. 
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Натиҷаи ҳамкориҳои зичи Тоҷикистон бо ИСЕСКО пойтахти фарҳанги 

исломӣ дар қитъаи Осиѐ эълон гардидани шаҳри Душанбе дар соли 2010 

мебошад, ки қарор дар ин маврид соли 2004 дар Конфронси 4-уми вазирони 

фарҳанги СКИ (Алҷазоир, 15-16 декабри соли 2004) қабул шуд. Дар ин 

робита бо ибтикори Ҳукумати Тоҷикистон як қатор чорабиниҳо барпо карда 

шуданд, аз ҷумла: 

- дар сатҳи умумимиллӣ баргузоршавии ҷашнвораҳои абармардони 

фарҳангу рисолати исломӣ Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ, Носири Хусрав, 

Абӯҳомид Муҳаммади Ғазолӣ, Имом Бухорӣ; 

- эҳѐи ѐдгориҳои таърихии Ҳулбук, Кӯлобу Истаравшан, Панҷакенту 

Ҳисор, Рӯшону Мӯминобод; 

- тарҷума ва нашри Қуръони маҷид ба забони тоҷикӣ ҳамчун ҳадя ба ҳар 

хонадон, нашри осори бузургони ҷаҳони ислом; 

- соли бузургдошти Имоми Аъзам эълон намудани соли 2009; 

- ба таъминоти давлатӣ гузаронидани Донишкадаи исломии Тоҷикистон 

ва таъсиси Маркази исломшиносии назди Президенти Тоҷикистон; 

- оғози корҳо оид ба бунѐди калонтарин масҷиди ҷомеъ дар шаҳри 

Душанбе ва тадбирҳои дигар барои ҳимоя ва густариши арзишҳои волои 

исломӣ ва ҳифзи сарватҳои маънавии ниѐгон дар кишвар;
1
 

Тоҷикистон дар таҳкими нақши ин Созмон дар ҳаллу фасли масъалаҳои 

мубрами минтақавию байналмилалӣ манфиатдор монда, баҳри тавсеаи 

ҳамкориҳои густурда миѐни кишварҳои аъзо кӯшиш хоҳад намуд.
2
 

Ба назари мутахассисони соҳа узви СҲИ будани Ҷумҳурии Тоҷикистон 

ба баланд гаштани обрӯ ва эътибори кишвар дар арсаи ҷаҳонӣ ва хусусан дар 

ҷаҳони ислом оварда мерасонад.
1
 

                                                           
1
 Раҳмонова, Р. Асосҳои хизмати дипломатӣ. [Матн] / Р.Раҳмонова. -Душанбе: «Ганҷ», 2017, С.81., Cиѐсати 

хориҷии Тоҷикистон дар масири истиқлолият. [Матн] / Зери назари Ҳ. Зарифӣ. -Душанбе: «Ирфон», 2011, 

С.156. 
2
 Тоҷикистон ва СҲИ. // [Манбаи электронӣ]. URL: http://www.mfa.tj/tg/main/view/192/tojikiston-va-sozmoni-

hamkorihoi-islomi (санаи муроҷиат: 25.07.2020). 
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Дурнамои рушди ҳамкориҳоии илмӣ-фарҳангии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

бо ИСЕСКО дар самтҳои зерин муҳим арзѐбӣ мегардад: 

- дар доираи ИСЕСКО бо ҳамаи кишварҳои араб ҳамкориҳои илмӣ-

фарҳангиро ба роҳ мондан; 

- татбиқи санадҳо бо ИСЕСКО дар соҳаи фарҳанг, маориф ва илм. 

- ширкат варзидани донишмандон ва фарҳангиѐни тоҷик дар озмунҳо, 

чорабиниҳои илмӣ ва фарҳангии ИСЕСКО; 

- ҷалб кардани ИСЕСКО барои сармоягузорӣ ҷиҳати беҳтар  намудани 

соҳаи маориф ва илм, барқарор кардани осор ва ѐдгориҳои таърихӣ-

исломӣ; 

- таъсис намудани донишгоҳи муштараке дар Тоҷикистон; 

- ҳамасола баргузор намудани чорабиниҳои илмӣ-фарҳангӣ бахшида ба 

бузургдошти абармардони форсу тоҷик, ки дар рушди тамаддуни 

исломӣ саҳми худро гузоштаанд; 

Кишварҳои Алҷазоир, Баҳрайн, Марокаш, Судон, Уммон, Урдун ва 

Ироқ дорои фарҳанги пурғановат мебошанд. Дар тайи солҳои сипарӣ 

гардида муносибатҳои ҳамкории Тоҷикистон бо ин кишварҳо ба сабаби 

камтаваҷуҳии ҷонибҳо ба таври лозима ташаккул ва рушд наѐфтааст. 

Сафари расмии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Ҷумҳурии 

Халқӣ-Демократии Алҷазоир дар соли 2008 метавонист имконияти хуберо 

барои тавсеаи муносибатҳо дошта бошад, аммо чунин нашуд. 

30 ноябри соли 2015 Э. Раҳмон дар мулоқот бо Сарвазири Алҷазоир А. 

Саллол дар Фаронса қайд кард, ки мардумони шарифи кишварҳои моро 

робитаҳои хеле амиқи таърихиву фарҳангӣ ва дини муштарак мепайванданд. 

Ҳамчунин, зикр гардид, ки ҷониби Алҷазоир низ ҳавасманди ҳамкориҳои хуб 

                                                                                                                                                                                           
1
 Умаров, Ф. Таджикистан и международные исламские организации: проблемы и перспективи 

сотрудничества. [Текст] / Ф. Умаров. // Фаслномаи ВКХ Ҷумҳурии Тоҷикистон. Сиѐсати хориҷӣ. Маҷаллаи 

илмиву назариявӣ ва иттилоотӣ № 2, 2012. С. 37. 
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бо Тоҷикистон буда, кушиш ба харҷ медиҳад, ки дар самти иқтисоду фарҳанг 

ва энергетика ҳамкорӣ дошта бошад. 

Зимнан, изҳори умед карда шуд, ки минбаъд ҳамкориҳо дар соҳаҳои 

маориф, тандурустӣ, илм ва фарҳанг низ ба роҳ монда мешаванд.
1
 

Кишварҳои Баҳрайн, Уммон ва Марокаш дорои шароити хуби сиѐсӣ 

ва иҷтимоӣ буда, муносибатҳои илмӣ-фарҳангии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо 

онҳо дар ҳоли ташаккулѐбӣ қарор дорад. 

Ин кишварҳо аз нигоҳи пешрафти иқтисодиѐт, некӯаҳволии мардум, 

нуфуз ва эътиборе, ки дар ҷаҳон доранд, дар сатҳҳои гуногун қарор дошта,
2
 

ҳамкорӣ бо онҳо аз самтҳои авлавиятноки сиѐсати хориҷии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. 

Шоҳигарии Ҳошимии Урдун дорои таърих ва фарҳангӣ қадима 

мебошад. Дар муносибатҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон бо Урдун то соли 2016 

ягон пешравии чашмгире дида намешавад. Танҳо дар марҳилаи баъдӣ сафари 

расмии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Урдун сурат гирифт, ки ба 

ҳамкориҳои дуҷонибаи ҳар ду кишвар саҳифаи наве кушод.
3
  

Дар доираи сафари мазкур миѐни ҷонибҳо созишномаи ҳамкорӣ дар дар 

соҳаи фарҳанг ва санъат,
4
 таҳсилоти олӣ ва таҳқиқоти илмӣ

5
 ба имзо расид, 

ки он ҳамчун заминаи ҳамкориҳои  минбаъда маҳсуб меѐбад. 

Ҷумҳурии Судон ва Ироқ бошанд дар сиѐсати хориҷии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ба ҳайси давлатҳое, ки дорои ояндаи нек барои ҳамкориҳои 

мутақобилан судманд мебошад, шинохта мешаванд. 

Илова ба муштаракоти фарҳангӣ байни Тоҷикистон ва Судону Ироқ мо 

хотираҳои неке аз табодули кадрӣ ва тарҷумонҳо миѐни ҷонибҳо дорем, ки 

                                                           
1
Э. Раҳмон: Тоҷикистону Алҷазоир муштаракоти диниву фарҳангӣ доранд. // [Манбаи электронӣ]. URL: 

https://sputnik-tj.com/20151201/1017739488.html. (санаи муроҷиат: 15.08.2021). 
2
Оймаҳмадов, М. Иқтисодиѐти ҷаҳон. [Матн] / М. Оймаҳмадов, М. Муртазоев. -Теҳрон, 2001, С.177. 

3
 Оғози сафари расмӣ дар Шоҳигарии Урдун. 09.12.2017. // [Манбаи электронӣ]. 

URL:https://president.tj/node/16708. (санаи муроҷиат: 15.08.2021). 
4
 Созишномаи ҳамкории фарҳангӣ байни Урдун ва Тоҷикистон. 13.12.2017. (бо забони арабӣ) // [Манбаи 

электронӣ]. URL: https://www.amadinalhnews.com/article/629699. (санаи муроҷиат: 15.08.2021). 
5
 Мулоқоту музокироти сатҳи олии Тоҷикистону Урдун. 10.12.2017. // [Манбаи электронӣ]. 

URL:https://president.tj/node/16717. (санаи муроҷиат: 15.08.2021). 

http://www.mfa.tj/
https://president.tj/node/16708
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он нишонаи дӯстии тарафҳо дар охири асри ХХ ва аввали асри ХХ1 

мебошад. 

Ҳамин тариқ, дурнамои муносибатҳои илмӣ-фарҳангии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон бо ин гуруҳи кишварҳои араб дар самтҳои зерин имконпазир 

мебошад: 

- баргузории машваратҳои сиѐсӣ миѐни ҷонибҳо ҷиҳати баррасии рушди 

ҳамкориҳои минбаъда дар соҳаҳои гуногун, аз ҷумла фаҳранг ва илм;
1
 

- таъсиси комиссияи муштараки байниҳукуматии ҷонибҳо ҷиҳати 

тавсеаи уфуқҳои ҳамкорӣ дар соҳаҳои мавриди таваҷҷуҳи муштарак;
2
 

- кушодани намояндагӣ ва сафоратҳои Тоҷикистон дар кишварҳои 

мазкур ва сафоратҳои онҳо дар Тоҷикистон. 

- анҷоми сафарҳои расмӣ дар сатҳи олии ҷонибҳо. 

- бастани созишномаҳо дар соҳаи фарҳанг, маориф ва илм; 

- баргузор кардани чорабиниҳои мутақобили фарҳангӣ, аз қабилӣ рӯзҳои 

фарҳангию миллӣ, намоиши китоб, дастовардҳои илмӣ-фарҳангӣ ва санъату 

ҳунарҳои мардумӣ; 

Давлатҳои Лубнон, Фаластин, Тунис, Сурия, Яман ва Либия 

кишварҳои мебошанд, ки дурнамои ҳамкориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон бо 

онҳо вобаста ба вазъи дохилияшон муайян мегардад. 

Сарфи назар аз он, ки баъзе аз ин кишварҳо дар гузашта аз давлатҳои 

пешбари ҷаҳони араб буданд,
 
вале дар даҳ соли охир аз ҷумлаи кишварҳои 

ноороми ҷаҳон ба ҳисоб мераванд.
1
 

                                                           
1
 Салтанати Уммон ва Тоҷикистон: ҷустуҷӯи роҳҳои таҳкими муносибатҳои дуҷониба. 2021-1-20 (бо забони 

арабӣ) // [Манбаи электронӣ]. URL:https://www.darelhilal.com/News/764722aspx. (санаи муроҷиат: 

15.08.2021). 
2
 Марокаш ва Тоҷикистон ҷиҳати тавсеаи уфуқҳои ҳамкорӣ дар соҳаҳои мавриди таваҷҷуҳи муштарак дар 

робита ба таъсиси КМБ ҳар ду кишвар таъкид менамоянд. 26.09.2019. (бо забони арабӣ) // [Манбаи 

электронӣ]. URL: https://www. maroc.ma/ar/. (санаи муроҷиат: 16.08.2021). 
1
 Шериф, Ю. Новые гегемоны арабского мира и борьба за господство на Ближнем Востоке. 28.09.2017 // 

[Электронный рессурс]. URL:https://ru.valdaiclub.com/a/highlights/novye-gegemony-arabskogo-mira/ (дата 

обращение: 06.08.2021). 
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Дар ин давра байни Тоҷикистон ва кишварҳои мазкур масоили рушди 

муносибатҳои дуҷониба, барқарорсозии ҳамкориҳои мутақобилан судманд 

дар соҳаҳои мавриди таваҷҷуҳи тарафайн, хусусан мубориза бо терроризм ва 

экстримизм, муайян кардани шахсияти шаҳрвандони Тоҷикистон ва ба Ватан 

баргардондани онҳоро аз минтақаҳои даргир баррасӣ намуданд.
1
 

Сарфи назар аз вазъи ноороми сиѐсии Лубнон донишгоҳҳои панҷгонаи 

амрикоии Бейрут тибқи раддабандии маҷаллаи таҳлилии US News & World 

Report дар сатҳу сифати таълими ихтисосҳои муҳандисӣ, барномасозӣ, тиб ва 

илмҳои иҷтимоӣ ҷойҳо 5-10-ро дар миѐни донишгоҳҳои ҷаҳони араб касб 

намудаанд.
2
 

Вобаста ба дурнамои равобити Тоҷикистон бо ин маҷмуа кишварҳо 

метавон чунин хулоса кард: 

- муддате давом додани муносибатҳо миѐни ҷонибҳо дар сатҳи 

мукотиботи дипломатӣ; 

- ошно сохтани ин кишварҳо бо таҷрибаи ба даст овардаи сулҳи тоҷикон; 

- баргузории машваратҳои сиѐсӣ миѐни ВКХ ҷонибҳо ва ҷустуҷӯи 

роҳҳои ташккули муносибатҳо; 

- барқарор кардани муносибатҳои ҳамкории гуногунсоҳа, аз ҷумла илм 

ва фарҳанг бо кишварҳои мазкур; 

Кишварҳои Мавритания, Сомалӣ, Ҷибутӣ ва Ҷазираҳои Қоморӣ, 

дорои фарҳангҳои гуногун буда, Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ояндаи наздик ба 

барқарор намудани муносибатҳои ҳамкорӣ бо онҳо талош хоҳад намуд. 

Ҷиҳати барқарорсозӣ ва ташаккули муносибатҳо дар соҳаи фарҳанг, 

маориф ва илм Тоҷикистон ва кишварҳои мазкурро зарур аст, ки миѐни ВКХ 

худ машваратҳои сиѐсиро баргузор карда, самтҳои афзалиятноки ҳамкориҳои 

илмӣ-фарҳангиро муайян намоянд. 
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Ба назари мо Тоҷикистон метавонад, ки дар шакли дуҷониба ва дар 

доираи ИСЕСКО намояндагону донишҷӯѐни кишварҳои зикргардидаро дар 

донишгоҳҳои худ ба таҳсил фаро гирифта, барои иштирок дар чорабиниҳои 

гуногуни фарҳангӣ бо мақсади муаррифии фарҳангу маданияти мардуми 

тоҷик даъват намояд. 

Бо баррасӣ намудани дурнамои рушди ҳамкориҳои илмӣ-фарҳангии 

дуҷониба ва бисѐрҷонибаи Тоҷикистон бо кишварҳои араб ба чунин хулосаҳо 

омадан мумкин аст: 

1. Барои дурнамои рушди муносибатҳои илмӣ-фарҳангии кишвари мо бо 

ҷаҳони араб, ҷониби Тоҷикистонро зарур аст, ки ба хотири баровардани 

манфиатҳои миллии худ заминаҳо ва шароити ҳамкориҳо, бартарафсозии 

монеаҳо ва дарѐфти соҳаҳои ҳамкориҳоро омода созад.
1
 

2. Ҳамкориҳои илмӣ-фарҳангӣ бо Арабистони Саудӣ, АМА, Қувайт, 

Қатар ва Миср дар самтҳои табодули мутахассисону донишҷӯѐн ҷиҳати 

омӯзиши таҷрибаи рушди иқтисод, технологияи инноватсионӣ, тандурустӣ, 

низоми бонкдорӣ, такмили ихтисос, таҳсилоти олӣ ва таҳқиқоти илмӣ, 

курсҳои кӯтоҳмуддати забономӯзӣ ва дипломатия зарур арзѐбӣ мегардад. 

3. Ҷиҳати ташаккул ва рушди равобити илмӣ-фарҳангӣ ва гузаштан ба 

марҳилаи нави ҳамкориҳо бо Алҷазоир, Баҳрайн, Марокаш, Судон, Уммон, 

Урдун, Ироқ ва Фаластин фароҳам овардани шароити мусоид барои таъсиси 

намояндагиҳои ҷонибҳо, анҷоми сафарҳои расмӣ дар сатҳҳои гуногун, 

ташкили рӯзҳои фарҳангӣ ва намоиши китоб муҳим маҳсуб меѐбад. 

4. Баҳри барқарорсозӣ ва ташаккули муносибатҳо бо Лубнон, Тунис, 

Сурия, Яман, Либия, Мавритания, Сомалӣ, Ҷибутӣ ва Ҷазираҳои Қоморӣ 

баргузор намудани машваратҳои сиѐсӣ миѐни ВКХ ҷонибҳо, дарѐфти 

самтҳои мутақобили ҳамкорӣ ва амалӣ намудани сафарҳои расмӣ дар сатҳҳои 

гуногун манфиатовар хоҳад буд. 

                                                           
1
 Сатторзода, А. Дурнамои рушди сиѐсати хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] / А. Сатторзода // Сиѐсати 

хориҷӣ. – 2016, №1. – С. 44.   
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5. Ҷиҳати татбиқи СМР-2030 дурнамои рушди муносибатҳо бо аксари 

кишварҳои араб, ки онҳо низ СМР худро то солҳои 2030, 2035 ва 2040 

муайян намудаанд дар самтҳои омӯзиш ва татбиқи ҷалби сармоягузории 

мустақими хориҷӣ, низоми маорифи муосир, омодасозии кадрҳои 

баландихтисос дар соҳаҳои идоракунии иқтисодиѐти рақамӣ, 

гидроэнергетика, сайѐҳӣ, технологияи инноватсионӣ ва ғайра муҳим арзѐбӣ 

мегардад.
1
 

6. Рушди муносибатҳои илмӣ-фарҳангӣ бо ИСЕСКО дар самтҳои ҷалби 

сармоягузорӣ ҷиҳати беҳтар намудани соҳаи маориф ва илм, барқарор 

кардани осор ва ѐдгориҳои таърихӣ-исломӣ, таъсиси донишгоҳи муштараки 

ИСЕСКО, мунтазам баргузор намудани чорабиниҳои илмӣ-фарҳангӣ 

бахшида ба бузургдошти абармардони форсу тоҷик, ки дар рушди тамаддуни 

исломӣ саҳми худро гузоштаанд ва пешгирии ҳизбу ҳаракатҳои террористӣ 

ва ифротгароӣ зарур ба ҳисоб меравад. 

7. Дар робита ба таҳкими муносибатҳои дӯстона ва фарҳангӣ бо 

кишварҳои араб ва ИСЕСКО фаъолияти ҷамъияти дӯстии “Тоҷикистон – 

Мамлакатҳои Араб”-и назди ҶДРФТ ва дигар ниҳодҳои марбута зарурӣ 

мебошад. 

  

                                                           
1
 Пайвандов, Х.Б. Ҳaмкopиҳoи Ҷумҳуpии Тoҷикиcтoн бo кишвapҳoи Ocиѐи Ҷaнубу Шapқӣ (дар миcoли 

Мaлaйзия, Индонезия ва Сингапур) дар даврони истиқлолият [Матн]:  диссертатсия барои дарѐфти дараҷаи 

илмии номзади илмҳои таърих аз рӯйи ихтиcocи 07. 00. 15 - Тaъpихи муносибатҳои байналмилалӣ ва 

сиѐсати хориҷӣ (илмҳои таърих) / Х.Б. Пайвандов. – Душанбе, 2021. – С. 156. 
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ХУЛОСАҲО ВА 

НАТИҶАҲОИ АСОСИИ ИЛМИИ ДИССЕРТАТСИЯ 

Бо таҳқиқ намудани ҳамкориҳои илмӣ-фарҳангии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

бо кишварҳои араб метавон ба чунин хулосае омад, ки: 

1. Бо густариши дини мубини ислом дар кишвари мо фарҳанги халқи 

тоҷик дар робитаи қавӣ бо фарҳанги исломӣ ташаккул ѐфта, рушду камол 

кард. Забони арабӣ, ки дар як давраи муайяни таърихӣ вазифаи забони 

байналмиллалӣ ва илмиро адо мекард, аз ҷиҳати луғавӣ, наҳвӣ ва услубӣ дар 

забони мо таъсири амиқ гузошта, аксари мутафаккирони мо осорашонро бо 

ҳамин забон таълиф кардаанд. [4-М]; Нуфузи забони арабӣ хусусан дар фонди 

луғавии забони мо ва ташаккули истилоҳоти илмии он хеле муассир мебошад: 

беш аз чиҳил дарсади вожаҳои забони моро калимаҳо ва ибораҳои арабӣ 

ташкил медиҳанд.
1
 

2. Умумиятҳои мазкур ҷиҳати барқарор намудани муносибатҳои 

Ҷумҳурии Тоҷикистон бо кишварҳои араб ва ташаккули ҳамкориҳо дар 

соҳаҳои гуногуни сиѐсиву иҷтимоӣ аз ҷумла, илм ва фарҳанг дар даврони 

шӯравӣ заминаи воқеӣ гузошт. ИШ ҷиҳати васеъ намудани таъсири худ дар 

ҷаҳони араб бо як қатор аз ин кишварҳо робитаҳои зичи илмӣ-фарҳангӣ 

дошт. Тақрибан ҳамасола рӯзҳои дӯстии ИШ ва кишварҳои араб дар сатҳи 

баланд таҷлил мегардид. Инчунин, равобити мазкур дар омода кардани 

мутахассисони баландихтисоси ҳар ду ҷониб мусоидат менамуд. ИШ 

низоми махсусеро тарҳ дода, арабшиносонро омода мекард, ки дар ин самт 

тоҷикон ҷои якумро ишғол мекарданд. Мисоли равшани ин гуфтаҳо 

тарҷумони Президенти Миср таъйин гаштани арабшиноси тоҷик Раҳимов 

С. мебошад. [2-М]; 

3. Бо касби истиқлолият Тоҷикистон дубора ба барқарор кардани 

муносибатҳои худ бо кишварҳои араб шуруъ намуд. Сарфи назар аз вазъияти 

                                                           
1
 Сулаймонӣ, С. Фарҳанги арабӣ-тоҷикӣ. Дар 2 ҷилд. [Матн] / С. Сулаймонӣ. - Душанбе: “Эр-граф”, 2004. 

Ҷ.1. С. 13. 
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номуносиби Ҷумҳурии Тоҷикистон дар солҳои 90-ум муносибатҳо бо ҷаҳони 

араб рӯз то рӯз тақвият меѐфтанд. Аз ҳамин давра шуруъ карда, Бонки 

исломии рушд, Амороти Муттаҳидаи Араб ва Миср барои рушди соҳаи 

тандурустӣ ва маориф ба Тоҷикистон қарзҳои бефоиз ва кумакҳои 

башардӯстона расониданд. [5-М]; 

4. Дар ин давра Тоҷикистон дар муносибат бо кишварҳои араб дар 

шакли дуҷониба ба дастовардҳои зиѐде ноил гашта, роҳу равиши кишварҳои 

пешрафтаи арабро мавриди омӯзиш қарор медиҳад. Тавре, ки Пешвои 

миллат дар анҷумани нахустини иқтисодию тиҷоратӣ дар Дубай қайд 

кардаанд: “Имрӯз барои ҳамагон возеҳ аст, ки Амороти Муттаҳидаи Араб 

дар муддати нисбатан кӯтоҳи таърихӣ ба кишвари пешрафта ва босуръат 

рушдѐбанда, маркази маъруфи тиҷорати ҷаҳонӣ ва инфраструктураи 

фарогири сатҳи муосир табдил ѐфтааст. Ин дастовардҳои бузурги таърихӣ 

натиҷаи талоши созандаи раҳбарӣ, тамоми мардум, бахусус шумо, қисми 

фаъоли ҷомеа аст. Мардуми шумо мақоли хуб дорад: «Як таҷрибаи андӯхта 

аз ҳафт қоидаи ҳикмат муқаддам аст». Таҷрибаи андӯхтаи Амороти 

Муттаҳидаи Араб барои кишвари мо арзишманд ва омӯзанда аст.”
1
. 

5. Сафарҳои расмии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Арабистони 

Саудӣ, Баҳрайн, Қатар, Миср, Амороти Муттаҳидаи Араб, Қувайт, Алҷазоир, 

Яман, Сурия омили инкишофи ҳамкориҳо, ба роҳ мондани самтҳои нави 

муносибот ва пайдо намудани роҳҳои ҳалли муштараки мушкилоти 

мавҷуда, заминаи рушди ҳамкориҳои мутақобила дар оғози асри ХХI 

гаштанд. 

6. Таҳлилу баррасии ҳамкориҳои илмӣ-фарҳангии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

бо кишварҳои араб нишон медиҳанд, ки сатҳу сифати алоқаҳои дуҷониба 

ва бисѐрҷонибаи тарафҳо то соли 2016 дар ҳоли рушд қарор доштанд. 

Баргузор шудани рӯзҳои фарҳангии Арабистони Саудӣ ва Қатар дар Душанбе 

                                                           
1
 Раҳмон, Э. Истиқлолияти Тоҷикистон ва эҳѐи миллат. Ҷилди ҳафтум. [Матн] / Э. Раҳмон. – Душанбе: 

«Ирфон», 2006, С. 431. 
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ва рӯзҳои фарҳангии Тоҷикистон дар Миср ва Қувайт, намоиши 

дастовардҳои илмӣ ва фарҳагии Тоҷикистон дар ин кашварҳо далели 

гуфтаҳои боло мебошад.  

7. Дар ин давра дар натиҷаи талошҳои роҳбарияти ниҳоди сиѐсати 

хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти таҳким бахшидани муносибатҳо бо 

каишварҳои араб мо ба дастовардҳои назаррасе ноил гаштем. Аз ҷумла, 

сармоягузориҳои Арабистони Саудӣ дар соҳаи маорифи кишвар ҷиҳати сохта 

ба истифода додани мактабҳо ва сармоягузории Қатар дар сохтани масҷиди 

бузург, биноҳои замонавии “Диѐри Душанбе”. 

8. Тоҷикистон дар доираи Созмони ҳамкорӣ дар соҳаҳои маориф, илм ва 

фарҳанг ИСЕСКО бо кишварҳои ҷаҳони ислом аз ҷумла, кишварҳои араб 

ҳамкорӣ менамояд. Узвият дар ин созмон барои Тоҷикистон имконият 

фароҳам овард, ки донишҷӯѐн ва шаҳрвандони он тавассути лоиҳаҳои 

гуногуни илмӣ ва фарҳангӣ барои таҳсил, такмили ихтисос ва иштирок дар 

чорабиниҳои фарҳангӣ дар марказҳо ва донишгоҳҳои давлатҳои араб, аз 

ҷумла Миср, Арабистони Саудӣ, Амороти Муттаҳидаи Араб, Марокаш, 

Қувайт, Уммон, Қатар, Судон ва ғайра бо пардохти идрорпулӣ, пардохти 

хароҷоти рафту баргашт ба ин кишварҳо ва хобгоҳҳоро барои зист 

пешниҳод менамояд. Ҳамчунин, ИСЕСКО мутахассисони забон ва адабиѐти 

арабро ба донишгоҳҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон равона менамояд. [2-М]; 

9. Соли 2009 дар ҷараѐни баргузории Конфронси генералии ИСЕСКО 

дар шаҳри Тунис бо дар назардошти нақши созандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон 

дар таҳкими ҳамкорӣ ва густариши равобит бо кишварҳои СҲИ ва таваҷҷуҳи 

амиқи аъзоѐни ин Созмон ба чорабиниҳои дар ин самт анҷомѐфта, бо Қарори 

ИСЕСКО ба шаҳри Душанбе унвони “Пойтахти фарҳанги исломӣ” аз қитъаи 

Осиѐ дар соли 2010 дода шуд.
1
 

10. Баргузор кардани симпозиюми байналмиллалии бахшида ба 

                                                           
1
 Бойгонии ҷории Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон. Шуъбаи робитаҳои байналмиллалӣ. Парвандаи 

СҲИ. №1-09/556. 09.03.2011. 
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бузургдошти Имоми Аъзам дар шаҳри Душанбе дар соли 2009 яке аз 

чорабиниҳое буд, ки мавқеи Тоҷикистонро дар миқѐси ҷаҳони ислом боз ҳам 

баландтар бардошт. Намояндагони кишварҳои араб аз ин тадбири андешидаи 

Президенти Тоҷикистон истиқбол намуданд, зеро чорабинии мазкур 

кишварҳои мусалмонии ҷаҳонро ба ҳам сарҷамъ менамояд.  

Дар натиҷа таҳқиқоти мазкур имкон медиҳад, ки барои рушди 

муносибатҳои Тоҷикистон бо кишварҳои араб чунин самтҳои афзалиятноки 

ҳамкориро муайян намуд: 

- ҳамкорӣ дар соҳаи фарҳанг – ташкил кардани рӯзҳои фарҳангии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар кишварҳои араб; 

- баргузор кардани намоиши мутақобилаи китобҳои тоҷикӣ ва арабӣ, аз 

ҷумла осори арабшиносони тоҷик, ки дар рушди муносибатҳо нақши 

муассире хоҳад дошт. Лозим ба ѐдоварист, ки соли 2018 асари гаронбаҳои 

олими барҷаста ва арабшиноси машҳури тоҷик С. Сулаймонӣ зери унвони 

“Фарҳанги арабӣ-тоҷикӣ”, ки зиѐда аз 100 ҳазор калимаро дар бар мегирад, 

ба гирифтани ҷоизаи Амири Давлати Қатар дар соҳаи забон ва адабиѐти араб 

ноил гардид; 

- ҳамкорӣ дар соҳаи сайѐҳӣ – баргузор кардани чорабиниҳои фарҳангӣ 

ҷиҳати муаррифӣ ва шинос намудани дастовардҳои фарҳангии халқҳои 

тоҷику араб ва ҳунарҳои мардумӣ; 

- дар соҳаи маориф ва илм – ташкили таҷрибаи ҳарсолаи забонӣ барои 

донишҷӯѐн ва мутахассисони шуъбаҳои арабии донишгоҳҳои Тоҷикистон, 

АМИТ, хусусан шуъбаи мутолиоти Шарқи факултети муносибатҳои 

байналхалқии ДМТ дар макотиби олии кишварҳои араб; 

- бо назардошти нақш ва дараҷаи нуфузи кишварҳои араб ҳамчун 

қувваи  таъсиргузори минтақа дар равандҳои сиѐсии минтақа, инчунин 

робитаҳои бисѐрасраи таърихӣ ва фарҳангии тоҷикон бо арабҳо ва 

имкониятҳои зиѐди иқтисодӣ ва сармоягузории он Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 

оғози даврони истиқлолияти давлатии хеш то ба имрӯз пайваста кӯшиш 
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дорад, ки бо ин кишварҳо ҳамкориҳои бисѐрҷонибаро густариш ва тақвият 

диҳад. 

ТАВСИЯҲО ОИД БА ИСТИФОДАИ АМАЛИИ НАТИҶАҲОИ 

ТАҲҚИҚОТ 

- Тоҷикистонро бо кишварҳои араб риштаҳои зиѐди таърихию 

фарҳангӣ мепайванданд ва дар даврони соҳибистиқлолӣ сатҳи муносибату 

ҳамкориҳо ин қаробату алоқамандиҳоро бори дигар собит сохт. Бояд қайд 

кард, ки бо дарѐфти роҳҳои нави ҳамкорӣ, пешниҳоди имкониятҳое, ки 

манфиатҳои муштараки ҷонибҳоро таъмин намояд ва амалӣ намудани 

лоиҳаҳои бузурги минтақавӣ сатҳи муносибатҳо бо ҷаҳони араб хеле рушду 

такомул хоҳад ѐфт; 

- фароҳам намудани шароити рушди муносибатҳо; 

- бартарафсозии мушкилот ва монеаҳо бо пайдо кардани гузинаҳои нави 

ҳамкорӣ; 

- дарѐфти роҳҳои тавсеаѐбии ҳамкориҳои мутақобил;  

- таваҷҷуҳи бештари Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба самаранокии 

фаъолияти Сафоратҳои ҷумҳурӣ дар кишварҳои араб ҷиҳати дарѐфти 

самтҳои нави ҳамкорӣ, муаррифии имкониятҳои кишвар барои ҷалби 

сармоягузорони араб баҳри амалӣ намудани лоиҳаҳо дар соҳаи фарҳанг, 

маориф ва илми кишвар; 

- тақвият бахшидани ҳамкориҳо дар чаҳорчӯбаи барномаҳои омӯзишӣ, 

дар самти забономӯзӣ, тандурустӣ, табиатшиносӣ, дақиқ, риѐзӣ, истихроҷ ва 

коркарди нафт. Тоҷикистон метавонад шароити мусоид фароҳам оварда, 

шаҳрвандони кишварҳои арабро барои омӯзиши забонҳои форсӣ, русӣ, чинӣ 

ва илми тиб ба донишгоҳҳои худ ҷалб намояд. Ҳамкорӣ дар соҳаи фаъолияти 

бонки исломӣ, омӯзиши таҷрибаи кишварҳои пешрафтаи араб. 

- ҷиҳати беҳтар ба роҳ мондани ҳамкориҳои илмӣ ва фарҳангии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон бо кишварҳои араб, мустаҳкам ва ба талаботи замона 

ҷавобгӯ намудани асосҳои ҳуқуқии ин муносибатҳо ВКХ, ВМИ, ВФ, АМИТ 
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ва дигар сохтору ниҳодҳои давлатӣ санадҳои меъѐрии ин соҳаҳоро таҷдиди 

назар намоянд; 

- баҳри таҳқиқи таърих ва ҳолати имрӯзаи муносибатҳои илмӣ ва 

фарҳангии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо ҷаҳони араб ВМИ ва АМИТ ва дигар 

донишгоҳҳову марказҳои илмӣ таваҷҷӯҳи пажуҳишгарон ва аспирантонро ба 

омӯзиши мавзуъҳои илмии ҷавобгӯи манфиатҳои миллии Тоҷикистон равона 

намоянд; 

- бояд иқрор кард, ки дар чанд соли охир муносибатҳо бо кишварҳои 

араб қаноаткунанда набуда, ВКХ, ВМИ, ВФ, АМИТ, ДМТ, ҶДРФТ, дигар 

донишгоҳҳо ва марказҳои илмӣ-фарҳангӣ барои дарѐфти роҳҳои самараноки 

таҳкими алоқаҳои фарҳангӣ чорабиниҳои оммавӣ, илмӣ-фарҳангӣ, мизҳои 

мудаввар, конференсияҳо ва симпозиумҳоро ба нақша гирифта, амалӣ 

намоянд; 

- Тоҷикистон барои баланд бардоштани асолати таърихию фарҳангӣ ва 

омӯзиши мероси классикони илм ва фарҳанг ба умқи ҳамкориҳо  дар соҳаи 

илм ва таҳқиқоти муштараки осор ва дастхатҳои намояндагони риштаҳои 

гуногуни улуми дин ва фарҳанги  кишварҳои араб манфиатдор  буда,  ин  

самти  ҳамкорӣ  барои густариши ҳамкориҳои фарҳангии ҷонибҳо дар 

қаринаи ҷаҳонишавӣ аҳамияти хоса дорад; 

- бо истифода аз имкониятҳои ИСЕСКО дар бахши умқи ҳамкориҳои 

илмӣ-фарҳангӣ дар дурнамо мувофиқи мақсад мебошад. Аз ин рӯ ВКХ 

Тоҷикистонро зарур аст, ки бори дигар ба мисли талошҳое, ки дар соли 2007 

анҷом дода буд, дар самти муносибат бо ин ниҳоди байналмиллалӣ 

фаъолияти пурсамар нишон диҳад. Чунончӣ вазири собиқи корҳои хориҷӣ Ҳ. 

Зарифӣ гуфта буд: “дар соли 2007 мо дар самти таҳким бахшидани 

муносибатҳои дӯстона бо кишварҳои арабӣ бо тамоми имкониятҳо фаъолият 

кардем...”
1
; 

                                                           
1
 Зарифи, Х. Многовекторная дипломатия Таджикистана (Статьи, выступления, хроника визитов и встреч). 

[Текст] / Х. Зарифи. - Душанбе, 2010, С. 83., 
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- рушди ҳамкориҳои байнипарлумонӣ ва таъсиси гурӯҳҳои дӯстии 

байнипарлумонӣ миѐни ҷонибҳо; 

- таҳкими ҳамкориҳои ниҳодҳои дахлдори тарафҳо дар самти мубориза 

бо терроризму ифротгароӣ; 

- тавсеаи робитаҳои гуманитарӣ, густариши тамосҳо миѐни муассисаҳои 

фарҳангӣ, илмӣ ва таълимии ҷонибҳо, роҳандозии ҳамкориҳои бештар бо 

ниҳодҳои хайриявӣ ва башардӯстонаи кишварҳои араб; 

- ҷиҳати баланд бардоштани ҷойгоҳи Тоҷикистон дар доираи ИСЕСКО 

бо истифода аз арзишҳои муштарак баргузор намудани чорабиниҳои 

фарҳангии байналмиллалӣ ба мисли соли бузургдошти Имоми Аъзам; 

- ҳамкорӣ дар соҳаи фарҳанг бо кишварҳои араб метавонад ба дари бозе 

барои тавсеаи муносибатҳо дар соҳаҳои иқтисод, сармоягузорӣ ва саѐҳӣ 

табдил гардад, ки ҷиҳати расидан ба ҳадафҳои СМР - 2030 манфиатовар аст; 
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I. РӮЙХАТИ АДАБИЁТ ВА САРЧАШМАҲОИ ИСТИФОДАШУДА:  
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