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МУҚАДДИМА 

Мубрамияти мавзуи таҳқиқот. Муносибатҳои тоҷикон бо халқҳои 

Ҳиндустон таърихи кӯҳан дошта, ҳанӯз дар давраҳои қадим ва асрҳои 

миѐна алоқаҳои фарҳангии онҳо ташаккул ѐфтаанд. Забони форсӣ ва 

адабиѐти аҷдодони мо дар Ҳиндустон васеъ паҳн гардида, дар муддати 

садсолаҳо забони расмии дарбор ва коргузории давлатӣ буд. 

Шарқшиноси англис К.Э. Босворт навиштааст, ки агарчи дар сари тахти 

давлатдориҳои ҳафтсадсолаи мусулмонии Ҳиндустон гоҳе турк ва гоҳе 

афғон ва гоҳи дигар ҳинду нишаста бошад ҳам, вале забони расмии 

давлатдории эшон ҳамеша форсӣ буд1. 

Ба андешаи аллома Б. Ғафуров таърихи тоҷикон, мисли ҳамаи 

халқҳои Осиѐи Миѐна, бо таъриху фарҳ анги бисѐр халқҳои шарқи 

хориҷӣ, қабл аз ҳама, Ҳиндустон, Покистон, Афғонистон, Эрон, 

кишварҳои араб ва як қатор давлатҳои дигар алоқаманд аст2. 

Баъди ба мустамликаи Британияи Кабир табдил ѐфтани Ҳиндустон 

ва ба зери асорати Россияи подшоҳӣ афтодани Осиѐи Миѐна 

муносибатҳо байни ин минтақаҳо коҳиш ѐфтанд. Зеро онҳо таҳти 

асорати давлатҳои абарқудрат қарор дошта, мустақилияти сиѐсиашонро 

аз даст дода буданд.  

Дар даврони Шӯравӣ ҳамкориҳои тоҷикон бо кишвари Ҳиндустон 

вусъати хосса касб кард. Вале баъди анҷоми Ҷанги дуюми ҷаҳон 

Британия дар доираи манфиатҳои геополитикии худ ва талоши 

озодихоҳии мардум, Ҳиндустонро аз рӯйи нишонаи динӣ тақсим кард. 

Дар натиҷаи сиѐсати «тақсим куну ҳукм рон» дар ҳудуди нимҷазира ду 

давлат - Ҳиндустон ва Покистон (баъдан Бангладеш аз ҳайати Покистон 

ҷудо шуд), ташкил шуданд. Ин ҳолат ба наздикшавии мавқеи давлати 

                                                           
1
 Bosworth C. E. The Ghaznavids, their empire in Afganistan and Eastern Iran 994-1040. – Edinburgh, 1963. - 331 

с. // Бобохонов, М. Таърихи тоҷикони ҷаҳон (тоҷикон ва ирреденту диаспораҳои онҳо). [Матн] / М. 

Бобохонов. – Душанбе: 2011. – С. 103. 
2
 Ғафуров, Б. Тоҷикон: Таърихи қадимтарин, қадим, асрҳои миѐна ва давраи нав. [Матн] / Б. Ғафуров. –

Душанбе: 2008. – С. 7. 
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Шӯравӣ ба Ҳиндустон ва сардии нисбӣ бо Покистон (бинобар такяи ин 

давлат ба Иѐлоти Муттаҳидаи Америка) гардид. Омили мазкур ба 

ҳамкориҳои Тоҷикистон ҳамчун қисмати Иттиҳоди Шўравӣ таъсири 

бевосита намуд. Бо пош хӯрдани Иттиҳоди Шӯравӣ ва соҳибистиқлол 

гардидани ҷумҳуриҳои шуравии собиқ дар сиѐсати ҷаҳонии охири садаи 

XX тағйироти куллӣ ба амал омад. 

Давраи нав дар таърихи муносибатҳои байналмилалии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аз 9 сентябри соли 1991, яъне аз рӯзи эълон гардидани 

Эъломияи истиқлолияти давлатӣ оғоз гардидаст. Аз ҳамон рӯз Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дар муносибатҳои байналмилалӣ ба сифати иштирокчии 

мустақили ҳуқуқӣ ҳамкориҳоро бо тамоми давлатҳои дунѐ аз рӯйи усули 

«дарҳои кушод», сиѐсати бисѐрҷанбаи хориҷӣ, риояи муносибатҳои неку 

ҳасана, дахолат накардан дар корҳои дохилии дигар кишварҳо, ҳифзи 

манфиатҳои миллию давлатии худ ба роҳ мондааст1. Баъди ба даст 

овардани истиқлолият дар муносибатҳои Тоҷикистон имкониятҳои 

мусоид ва дурнамо фароҳам омада, марҳилаи нави ҳамкориҳои 

Тоҷикистон ва кишварҳои Осиѐи Ҷанубӣ оғоз гардид.  

Аз 1 январи соли 1992 Ҷумҳурии Ҳиндустон истиқлолияти давлатии 

Ҷумҳурии Тоҷикистонро эътироф карда, 28 августи ҳамон сол байни 

кишварҳо муносибатҳои дипломатӣ барқарор гардид. Байни Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Исломии Покистон бошад, муносибатҳои 

дипломатӣ чанде пештар 6 июни соли 1992 ба имзо расидааст. Тавре дар 

Консепсияи сиѐсати хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон омадааст: 

«Ҷумҳурии Тоҷикистон, бо дарназардошти нақшу таъсири Ҷумҳурии 

Ҳиндустон дар минтақа ва ҷаҳон, равобити бисѐрасраи таърихиву 

фарҳангии халқи тоҷик бо мардуми Ҳиндустон, инчунин, имкониятҳои 

                                                           
1
 Заявление о государственной независимости Республики Таджикистан. // Назриев, Д. Республика 

Таджикистан: история независимости. Год 1991-й (хроника событий). [Текст] / Д.Назриев, И. Сатторов. –

Душанбе: 2002. – С. 215. 
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васеи иқтисодиву фановарии он, ҳамкориҳои гуногунҷанбаро бо ин 

кишвар густаришу таҳким хоҳад дод»1. 

Инчунин, муносибатҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон бо Ҷумҳурии 

Исломии Покистон дар қаринаи манфиатҳои мутақобила барқарор 

шуда, заминаи ҳамкориҳои ояндадори иқтисодӣ ва фарҳангӣ ба миѐн 

омаданд, вале ин ҳамкорҳо дар охири асри ХХ бинобар ҷанги шаҳрвандӣ 

дар Тоҷикистон ва буҳрони иқтисодӣ равнақи зиѐд наѐфтанд. Новобаста 

аз ин, ҳамкориҳои кишварҳо дар самти дастарсӣ ба сулҳи тоҷикон ва 

музокира хуб ҷараѐн дошта, даври сеюми гуфтушуниди байни тоҷикон 

дар шаҳри Исломобод гузашт. Инчунин, дар тамоми раванди 

истиқлолият тобиши фарҳангии ҳамкориҳо намоѐн буд. 

Дар оғози ҳазорсолаи нав ҳамкориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон бо 

Ҷумҳурии Ҳиндустон ва Ҷумҳурии Исломии Покистон густариш ѐфтанд, 

ки бо таваҷҷуҳи ҷомеаи ҷаҳонӣ ба Тоҷикистон ва эълон кардани сиѐсати 

«дарҳои кушод» алоқаманд аст.  

Ҳамин тариқ, метавон ба хулосае омад, ки дар ҳамкорҳои 

мутақобилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон бо кишварҳои Осиѐи Ҷанубӣ 

имкониятҳои бузурги истифоданашуда вуҷуд доранд. Истифодаи 

самараноки онҳо метавонад ба ташаккули сатҳи нави ҳамкориҳои 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ва кишварҳои Осиѐи Ҷанубӣ мусоидат намояд.  

Аҳамияти омӯзиши ҳамкориҳои илмӣ-адабӣ ва фарҳангии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон бо Ҷумҳурии Ҳиндустон ва Ҷумҳурии Исломии Покистон 

инчунин дар ҷанбаҳои зерин ифода меѐбад:  

1)  истифодаи имкониятҳои технологии Ҳиндустон дар рушди бахши 

технологияи иттилоотӣ ва барномасозии Тоҷикистон; 

2) мустаҳкам кардани ҳамкориҳо дар самти маориф ва илм ба хотири 

мубодилаи донишҷӯѐн, коромӯзон ва унвонҷӯѐн, ташкили 

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

январи соли 2015, №332 тасдиқ шудааст. [Манбаи электронӣ]  URL:http://mfa.tj/ ?l=tj&cat= 109&art=1072. 

(санаи муроҷиат 20.11.2017). 

http://mfa.tj/%20?l=tj&cat
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таҷрибаомӯзиҳои забонӣ миѐни муҳассилини кишварҳо ва татбиқи 

барномаҳои ҳунарӣ ва фарҳангӣ. Омӯзиши афзоиши имкониятҳо ва 

тақвияти ҳамкории кишварҳо дар ин бахш; 

3) истифодаи майдони минтақавии ҳамкорӣ (дар доираи Созмони 

Ҳамкории Шанхай (минбаъд СҲШ) ҷиҳати тақвияти ҳамкориҳои 

фарҳангӣ, илмӣ ва адабӣ; 

4)  умқи ҳамкориҳои илмӣ-фарҳангӣ бо мақсади омӯзиши ганҷинаҳои 

Ҳиндустон, возеҳ кардани паҳлуҳои норавшани таърихи халқи тоҷик, 

доираҳои адабии тоҷикон дар Ҳиндустони қуруни вусто (асрҳои миѐна) 

ва ба роҳ мондани таҳқиқоти васеи илмӣ дар ин самт; 

5)  зарурати рушди ҳамкориҳо бо Ҷумҳурии Исломии Покистон бо 

истифода аз қолабҳои дуҷониба, минтақавӣ (Созмони ҳамкории 

иқтисодӣ (минбаъд СҲИ), СҲШ, фарҳангӣ-тамаддунӣ - Созмони 

Ҳамкории Исломӣ (минбаъд СҲИ) ва байналхалқӣ; 

6) тақвияти ҳамкориҳои фарҳангии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 

Ҷумҳурии Исломии Покистон ба мақсади рушди мубодила дар самти 

маориф ва пешгирӣ аз ҷараѐнҳои иртиҷоӣ-ифротӣ. 

Сатҳи омӯзиши илмии мавзуъ. Мавзуи ҳамкориҳои илмӣ-адабӣ ва 

фарҳангии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо Ҷумҳурии Ҳиндустон ва Ҷумҳурии 

Исломии Покистон (охири асри XX - ибтидои асри XXI) дар маркази 

таваҷҷуҳи донишмандони ватанӣ, мактабҳои илмии Ҳиндустон ва 

Покистон қарор дорад.  

Гарчанде ҷанбаҳои алоҳидаи мавзуъ дар шакли мақола ва 

таҳқиқоти алоҳида баррасӣ шуда бошанд ҳам, онҳо имкони инъикоси 

тамоми паҳлуҳои ҳамкории тарафҳоро фароҳам наменамоянд. Аз ин рӯ, 

зарурати таҳқиқоти маҷмӯи-муқоисавӣ дар ин самт ва таълифи рисола бо 

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

осори илмӣ оид ба паҳлуҳои мухталифи мавзуъ истифода шуданд. 
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Бо мақсади расидан ба ҳадафҳои гузошташуда ва осон гардонидани 

таҳлил адабиѐти истифодагардида ба гурӯҳҳои зерин тақсим гардид: 

Ба гурӯҳи якум осори муҳаққиқоне дохил мешаванд, ки паҳлуҳои 

гуногуни таърихи ҳамкориҳои халқи тоҷикро бо халқҳои нимҷазираи 

Ҳиндустон, алоқаҳои мутақобилаи илмӣ ва фарҳангии онҳоро мавриди 

омӯзиш қарор додаанд1. 

Китоби маъруфи Б. Ғафуров2 – «Тоҷикон» таърихи ташаккули 

халқи тоҷикро мавриди баррасӣ қарор дода, дар ин замина марҳилаҳои 

таърихии таъсири мутақобилаи тоҷикону ҳиндуҳо аз давраи муҳоҷирати 

ориѐиҳо то замони муосир инъикос шудаанд.  

Дар асарҳои М. Бобохонов3 таърихи муҳоҷирати тоҷикон ба 

кишварҳои мухталифи олам, аз ҷумла ба қораи Ҳинд, нақши тоҷикон дар 

таърихи ҳаѐти иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва сиѐсии Ҳиндустону Покистон ва 

мавқеи муосири онҳо, ҳамкориҳои сиѐсӣ, иқтисодӣ ва фарҳангии 

Тоҷикистон бо ин кишварҳо дар даврони истиқлолият, мавриди таҳқиқ 

қарор гирифтаанд.  

Асарҳои М.А.Олимов4 мақоми таъринигорӣ ва таҳаввулоти афкори 

таърихии муаррихони форсизабони Ҳиндустон дар давлатҳои 

                                                           
1
 Бонгард-Левин, Г. М. Индия в древности. [Текст] / Главная редакция восточной литературы издательства 

Г.М. Бонгард-Левин., Г.Ф. Ильин. - М.: Наука, 1985. – 780 с. 
2
 Ғафуров, Б. Тоҷикон: Таърихи қадимтарин, қадим, асрҳои миѐна ва давраи нав. [Матн] / Б. Ғафуров. - 

Душанбе: Дониш, 2008. – 870 с. 
3
 Бобохонов, М. Таърихи тоҷикони ҷаҳон. [Матн] / М.Бобохонов. – Душанбе: 1998. – 258 с. Ҳамон муаллиф. 

Таърихи тоҷикони ҷаҳон (тоҷикон ва ирреденту диаспораҳои онҳо). Қисми аввал. [Матн] / М. Бобохонов. – 

Душанбе: 2011. – 456 с. 
4
 Олимов, М.А., Эволюция историософских воззрений в фарсиязычной историографии Индии. - //в ж. 

Восток, 1996, № 3, с.5 – 29; Ҳамон муаллиф, Государство и государственность. Таджики в средневековой 

Индии. - // в сб. статей: «Академик Бобоҷон Ғафуров - муҳаққиқи таърих ва тамаддуни мардумони Осиѐи 

Марказӣ», Душанбе, «Ирфон», 1999, С. 92-113;Ҳамон муаллиф, Исторические взгляды средневековых 

историков Индии (период Делийского султаната). В сб.:- //Страницы истории и историографии Индии и 

Афганистана. К столетию со дня рождения И.М.Рейснера. М.: Вост. лит., 2000, С.117 – 144; Ҳамон муаллиф, 

Отражение индусско-мусульманского взаимодействия в историографии Великих Моголов. - // в кн.: 

«Индийские исследования в странах СНГ. Материалы научной конференции», РАН Институт 

востоковедения, Культурный Центр им. Джавахарлала Неру Посольство Индии в РФ, Москва, 2007, С. 145-

173; Ҳамон муаллиф, Амир Хусрав Дехлави – историк. - // дар маҷмӯаи мақолаҳои: ―Ҳамоиши 

байналмилалӣ «Саҳми Амир Хусрави Деҳлавӣ дар фарҳанги Осиѐи Марказӣ». Институти забон, адабиѐт, 

шарқшиносӣ ва мероси хаттии ба номи Рӯдакии АИ Тоҷикистон ва UNESCO), 11-12 апрели 2013, Душанбе, 

2013, С. 135-150; Ҳамон муаллиф, Диалог религии в Империи Великих Моголов: Абу-л Фазл о причинах 

межрелигиозной вражды. - // в сб.: «Душанбинский Альманах. Взаимодействие религиозных и культурных 
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мусулмонии Султонҳои Деҳлӣ (1206 - 1526) ва Муғулҳои Бузург (1526 - 

1857)-ро мавриди омӯзиш қарор дода, ба паҳлӯҳои гуногуни таърих ва 

фарҳанги Ҳиндустони қуруни вусто ва мақоми адабиѐти форсу тоҷик ва 

саҳми он дар омезиши фарҳанги муштарак дар Осиѐи Ҷанубӣ равшанӣ 

андохтааст. Монографияи аллоҳидаи муаллиф ба таърихи сохтори 

аграрӣ ва шаҳри асримиѐнагии музофоти ҳозираи Ҷумҳурии Исломии 

Покистон дар поѐноби рӯди Ҳинд - Синд бахшида шудааст1. 

Китоби З.А. Ғаффорова2 ба масъалаҳои умдаи ҳиндшиносӣ ва 

равобити адабӣ байни халқи тоҷик ва ҳинду бахшида шуда, паҳлуҳои 

гуногуни таъсири мутақобилаи фарҳанг ва адабиѐтро дар эҷодиѐти 

халқҳо мавриди баррасӣ қарор медиҳад. 

Асари Б.И. Искандаров3 ба таҳқиқи алоқаҳои тиҷоратӣ, фарҳангӣ 

ва сиѐсии Ҳиндустон ва Осиѐи Миѐна бахшида шуда, мақоми тоҷирони 

тоҷик дар нимҷазираи Ҳиндустон, аҳволи ҳиндуҳо дар минтақа, пеш аз 

истило ва баъди он, мавриди муқоиса қарор гирифтааст. 

Дар китоби Б.Н. Луния4 таърихи фарҳанги Ҳиндустон аз давраҳои 

қадим то замони муосир мавриди омӯзиш қарор гирифта, дар баробари 

он мақоми форсҳо дар ин фарҳанг, омезиши фарҳанги мусулмонону 

ҳиндуҳо дар соҳаҳои мухталифи иҷтимоӣ таъкид шудаанд. 

Асари А. Мухторов5 ба омӯзиши фарҳангии тоҷикону ҳиндуҳо, 

сабаб ва давраҳои ҳиҷрати мардуми тоҷик ба Ҳиндустон, махсусан, аҳли 

                                                                                                                                                                                           
традиций». Душанбинская и Таджикистанская Епархия. Выпуск первый. М.: ИПО «У Никитских ворот», 

2015.–544 с. С.173-184 ва ғ. 
1
 Олимов М.А., Очерки истории Синда в ХVII - начале XIX в. (Аграрные отношения и город) 

(Монография)[Текст] /Олимов.М.А. - Москва: ВО «Наука», 1993. – 182 с. 
2
 Ғаффорова, З. Масъалаҳои ҳиндшиносӣ ва равобити адабӣ. [Матн] / З. Ғаффорова. – Хуҷанд: ―Раҳим 

Ҷалил‖. 2011. – 516 с. 
3
 Искандаров, Б.И. Индия и Средняя Азия: Торговые, культурные и политический связи (краткий очерк). 

[Текст] / Искандаров, Б.И. - Душанбе: Дониш, 1993. – 160 с. 
4
 Луния, Б.Н. История индийской культуры. С древных веков до наших дней. [Текст] / Б.Н.Луния. М.: Изд-

во иностранной литературы. 1960. - 568 с. 
5
 Мухторов, А. Дурдонаҳои маданияти Тоҷикистон дар ганҷинаҳои Ҳиндустон. [Матн] /А.Мухторов - 

Душанбе: Ирфон. 1984. – 208 с. 
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илму адаб ва мавҷудияти дастхатҳои зиѐди форсӣ дар ганҷинаҳои 

Ҳиндустон бахшида шудааст. 

Дар китоби Қ. Расулиѐн1 оид ба таърих, ҳаѐти сиѐсӣ, иқтисодӣ, 

иҷтимоӣ ва фарҳангии Ҷумҳурии Исломии Покистон маълумоти хеле 

пурарзиш мавҷуданд. Хусусан, мавод ва андешаҳои муаллиф оид ба 

ҳамкории фарҳангии Покистону Тоҷикистон, мақом ва нақши забони 

форсӣ дар тамаддуни ин кишвар ҷолибанд.  

Асари О. Саидҷаъфаров2 ба тавсифи вазъи сиѐсӣ ва адабии 

Ҳиндустон дар асрҳои XVI-XVII дар асоси сарчашмаҳои форсӣ бахшида 

шуда, таъсири муассири забону адабиѐти тоҷикию форсиро дар ҳаѐти 

мардуми Ҳиндустон дар даврони ҳукумати Темуриѐни Ҳинд инъикос 

менамояд. 

Умуман, ин гурӯҳи адабиѐт дар равшан кардани саҳифаҳои 

таърихии ҳамкориҳои мардуми тоҷику ҳинд мусоидат карда, исбот 

месозанд, ки айни замон ҳамкориҳои Тоҷикистон бо кишварҳои Осиѐи 

Ҷанубӣ дар фазои холӣ ба вуҷуд наомада, таърихи бою рангин дорад. 

Гурӯҳи дуюм осореро дар бар мегирад, ки марҳилаҳои ташаккули 

дипломатия ва сиѐсати хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистонро инъикос карда, 

дар баробари ин рафти ташаккул ва инкишофи ҳамкориҳои фарҳангиро 

бо кишварҳои Осиѐи Ҷанубӣ (дар мисоли Ҳиндустон ва Покистон) 

равшан месозад3. 

Дар китоби Ҳ. Зарифӣ4 сиѐсати бисѐрсамтаи Ҷумҳурии Тоҷикистон 

ва ҳамкориҳои он бо кишварҳои алоҳида ва дар доираи созмонҳои 

байналмилалӣ таҳлил гардидаанд. Китобҳои зери таҳрири ӯ чопшуда 

                                                           
1
 Расулиѐн, Қ. Покистон (роҳнамои мухтасар) [Матн] / Қ. Расулиѐн. - Душанбе: ―Амри илм‖. 2005. - 67 с. 

2
 Саидҷаъфаров, О. Вазъи сиѐсӣ ва адабии Ҳиндустон дар асрҳои XVI-XVII. [Матн] / О. Саидҷаъфаров. – 

Душанбе: Матбааи ДМТ. 2014. – 480 с. 
3
 Назриев Д. Республика Таджикистан: история независимости. (хроника событий). Иборат аз 3 ҷилд [Текст] 

/ Д. Назриев, И. Сатторов. - Душанбе: 2002, 2005, 2006. 
4
 Дипломатияи Тоҷикистон: дирӯз ва имрӯз. Дар ду ҷилд. Ҷ. I. (зери таҳрири умумии Ҳ.Зарифӣ). – Душанбе: 

2009. - 296 с. Зарифи, Х. Многовекторная дипломатия Таджикистана. [Текст] / Х. Зарифи. –Душанбе: 2010. – 

352 с. 
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таърихи дипломатияи Тоҷикистон, нақши Асосогузори сулҳу ваҳдати 

миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам 

Эмомалӣ Раҳмон ҳамчун бунѐнгузори сиѐсати хориҷӣ, ташаккули 

муносибатҳои Тоҷикистон бо кишварҳои гуногуни ҷаҳон, аз ҷумла 

Ҳиндустон ва Покистонро мавриди баррасӣ қарор медиҳанд. 

Дар асари ҳаммуаллифон Т. Назаров ва А. Сатторзода1 моҳияти 

дипломатияи муосири тоҷик ва заминаҳои ташаккули ҳуқуқии он ифода 

ѐфтааст. Дар осори А. Сатторзода масъалаҳои мубрами сиѐсати хориҷии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, моҳияти бисѐрсамтии он ва арзишҳои ваҳдати 

миллӣ ба таври муфассал баррасӣ шудаанд.  

Дар осори З. Сайидзода2 муносибатҳои байнидавлатии Тоҷикистон 

бо кишварҳои хориҷӣ дар қолаби дуҷониба ва бисѐрҷониба, сиѐсати 

хориҷии Президент Эмомалӣ Раҳмон, марҳилаҳои муосири ташаккули 

сиѐсати хориҷӣ, мазмун ва муҳтавои «сиѐсати дарҳои кушод», сиѐсати 

хориҷии Тоҷикистон ҳангоми ташаккули он ҳамчун кишвари мустақил 

таҳлил гардидаанд. Ин асарҳо, инчунин, ташаккули ҳамкориҳои 

фарҳангии Ҷумҳурии Тоҷикистонро бо кишварҳои гуногун, аз ҷумла, 

Ҷумҳурии Ҳиндустон ва Ҷумҳурии Исломии Покистон инъикос 

менамоянд. 

Дар асарҳои Р.Ш. Нуриддинов3 масъалаҳои байналхалқӣ, сиѐсати 

ҷаҳонӣ, равандҳои геополитикӣ ва стратегии минтақа, омилҳои 

таъсиррасон ба робитаҳои байнидавлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо 
                                                           
1
 Назаров, Т. Дипломатияи муосири тоҷик. [Матн] / Т. Назаров., А. Сатторзода. – Душанбе: 2006. – 224 с. 

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
 Нуриддинов, Р.Ш. Международниые отношения и внешняя политика Ирана. [Текст] / Р.Ш.Нуриддинов. - 

Новосибирск: СИМО и Р. 2007., Ҳамон муаллиф. Назарияи муносибатҳои байналхалқӣ [Матн] / Р.Ш. 

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

Р.Ш. Нуриддинов, П.Р. Нуриддинов. - Душанбе: Эр-граф, 2016. – 352 с., Ҳамон муаллиф. Дипломатия 

[Матн] / Р.Ш. Нуриддинов, П.Р. Нуриддинов. – Душанбе: Эр-граф, 2017. – 576 с. 
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Ҷумҳурии Ҳиндустон ва Ҷумҳурии Исломии Покистон, таҳдиду хатарҳои 

минтақавӣ ва муосир, мушкилот ва дурнамои равобити кишвари мо бо 

давлатҳои Осиѐи Ҷанубӣ ва равандҳои ҳамгироии минтақавӣ таҳлил 

гардидаанд. 

Тавсифи мухтасари фаъолияти биступанҷсолаи сиѐсати хориҷии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, муваффақият ва касби мақоми хос дар саҳнаи 

байналхалқӣ, ташаббусҳои кишвар ва ҳамкорӣ бо кишварҳои ҷаҳон дар 

қолаби дутарафа ва бисѐртарафа дар китоби зери таҳрири С. Аслов 

оварда шудаанд. 

Дар китоби У. Бойматов ва С. Суфиев1 ҳамкориҳои сиѐсӣ, иқтисодӣ 

ва фарҳангии Тоҷикистон бо Ҷумҳурии Ҳиндустон дар даврони 

истиқлолият мавриди таҳқиқ қарор гирифтаанд.  

Ба гурӯҳи сеюм пажӯҳишҳо ва рисолаҳои илмӣ-тадқтқотии олимони 

тоҷик оид ба паҳлуҳои гуногуни илму фарҳанг ва таҳаввули робитаҳои 

Тоҷикистон бо Ҳиндустон ва Покистонро дар бар мегиранд. 

Дар диссертатсияи доктории М.А.Олимов2 таърихнигории форсии 

Ҳиндустони қуруни вусто пажўҳиш гашта, аҳаммияти омӯзиши 

сарчашмаҳои форсӣ - тоҷикӣ таъкид шудаанд, ки дар ганҷинаҳои 

кишварҳои Осиѐи Марказӣ ва Ҷанубӣ маҳфуз мебошанд. Монографияи 

дар ш.Маскав нашр гардидаи Тоҳир Ҷабборов3 ба вазъи иқтисодии 

собиқ музофоти Сарҳадии Шимоли Ғарби Покистон (СЗПП) ва рисолаи 

М.К.Сафолов4 ба пажӯҳиш ва тарҷимаи яке аз таърихҳои форсизабони 

музофоти Синди кишвари Покистон бахшида шудаанд. 

                                                           
1
 Бойматов, У. Ҳамкориҳои сиѐсӣ, иқтисодӣ ва фарҳангии Тоҷикистон бо Ҷумҳурии Ҳиндустон дар даврони 

истиқлолият. Матбааи Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон. [Матн] / У. Бойматов., С. Суфиев. – 

Душанбе: 2018. – 112 с. 
2
 Олимов, М.А. Фарсиязычная историография Индии XIII-XVIII вв: диссертация доктора исторических наук 

/ 07.00.09 // М.А. Олимов. – Москва, ИВ РАН, 1994. – 518 с. 
3
 Джаббаров, Т.Д. Северо-Западная Пограничная Провинция Пакистана: Социально-экономический очерк. 

[Текст] Т.Д.Джаббаров. АН СССР, Ин-т востоковедения. – М.: «Наука», 1977. – 173 с. 
4
 Сафолов М.К., Лубб-и тарих-и Синд (Сущность истории Синда) Хан-Бахадур Худадад-хана – источник по 

новой истории Синда. Диссертация кандидата исторических наук по специальности 07.00.09// М.К.Сафолов. 

– Москва, ИВАН СССР, 1988. – 206 с.; Хан-Бахадур Худадад-хан. Лубб-и тарих-и Синд (Сущность истории 

Синда. Пер. с персидского, введение и комментарий М.К.Сафолова).[Текст], М., 1989. – 163 с. 
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Таҳқиқоти доктории Ҳ. Раҷабов1 масъалаи ташаккули қиссаи 

ҳиндиро баррасӣ карда, аҳамияти ҳамкориҳои фарҳангӣ ва нақши 

симоҳои алоҳидаро дар мустаҳкам гаштани муносибати байни халқҳо 

таъкид мекунад. 

Рисолаи доктории Т.Х.Турсунов2 ҳамкориҳои сиѐсӣ, иқтисодӣ ва 

тиҷоратии Тоҷикистон бо Ҳиндустонро дар солҳои 1992-2020-ро дар бар 

гирифта, барои асоснок кардани заминаҳои таърихии ин ҳамкориҳо 

марҳилаҳои муносибати онҳоро таҳлил кардааст. Дар монографияи дар 

асоси рисолаи номзадиаш ба нашр расида, Т.Х.Турсунов дар баробари 

баррасии муносибатҳои Тоҷикистону Ҳиндустон ҳамкории онҳо дар 

давраи Иттиҳоди Шӯравиро низ махсус мавриди омӯзиш қарор дода, 

вобаста ба самтҳои афзалиятноки ҳамкории тарафайн пешниҳодҳо 

намудааст. 

Дар диссертатсияи У. Маҷидӣ3 масъалаҳои мубрами ҳамкориҳои 

фарҳангии Тоҷикистону Ҳиндустон таъкид шудааст. Муҳаққиқ раванди 

инкишоф ва ба сатҳи нави сифатӣ дар замони истиқлолият баромадани 

ҳамкориҳоро таҳқиқ кардааст. Ҳарчанд дар ин таҳқиқот баъзе 

масъалаҳои умумӣ баррасӣ шуда бошанд ҳам, аслан ба ҷанбаҳои 

фарҳангӣ бештар дахл дошта, чаҳорчӯбаи хронологӣ то соли 2014–ро 

фарогир аст.  

Таҳқиқоти диссертатсионии Н.Н. Файзов4 ба баррасии ҳамкориҳои 

фарҳангии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо кишварҳои Осиѐи Марказӣ 

бахшида шуда, дар он баъзе паҳлуҳои инкишофи ҳамкориҳои илмӣ-

                                                           
1
 Раджабов, Х. Становление и развитие современного рассказа хинда: диссертация доктора филологических 

наук / 10.01.06 // Х. Раджабов. – Душанбе, 1999. – 320 с. 
2
 Турсунов, Т.Х. Муносибатҳои сиѐсӣ, иқтисодву тиҷоратии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Ҳиндустон 

(с.1992-2020): барои дарѐфти унвони илмии доктори илмҳои таърих Ихтисос: 07.00.15 – таърихи 

муносибатҳои байналмилалӣ васиѐсати хориҷӣ (илмҳои таърих)– Душанбе, 2020. – 387 с.; Турсунов, Т.Х. 

Таджикско-индийские взаимоотношения. (1947 –2008 гг.). [Текст] / Т.Х. Турсунов. - Душанбе: 2009. – 130 с. 
3
 Маджиди, У.К. Таджикско-индийские культурные связи (конец ХХ – начало XXI вв.): диссертация 

кандидата исторических наук / 07.00.15 // У.К. Маджиди. – Душанбе, 2016. – 168 с. 
4
 Файзов, Н.Н. Ҳамкориҳои илмӣ-фарҳангии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо кишварҳои Осиѐи Марказӣ дар 

даврони истиқлолият: диссертатсияи номзади илмҳои таърих / 07.00.15 // Н.Н. Файзов. - Душанбе: 2019. – 

188 с. 
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фарҳангӣ бо кишварҳои дигар дар сатҳи дуҷониба ва бисѐрҷониба, аз 

ҷумла, дар доираи СҲШ таҳлил шудаанд. 

Гурӯҳи чорум маҷмӯи мақолаҳои илмии муҳаққиқони ватанӣ ва 

хориҷиро дар бар мегирад1, ки дар баробари нишон додани паҳлуҳои 

мухталифи ҳамкориҳои Тоҷикистон бо Ҳиндустон ва Покистон, 

инчунин, манфиатҳои иқтисодӣ ва геополитикии ин давлатҳоро дар 

Осиѐи Марказӣ дурнамои рушди ҳамкории тарафҳо, лоиҳаҳои 

энергетикӣ ва коммуникатсионии байниминтақавиро мавриди омӯзиш ва 

баррасӣ қарор медиҳанд.  

Дар асари В.Я. Белокренитский2 мақоми исломи сиѐсӣ дар 

Покистон ва таъсири он ба минтақа мавриди баррасӣ қарор гирифта, Н. 

Галишева3 самти иқтисодии сиѐсати хориҷии Покистонро бо кишварҳои 

Осиѐи Марказӣ таҳлил намудааст. 

Е.Ю.Ванина4 таърих ва рушди афкори иҷтимоии Ҳиндустони 

қуруни вусторо дар таҳқиқотҳояш мавриди таҳлил қарор додааст.  

Н.А.Ғаффорова5 дар мақолаи худ нақши Бобоҷон Ғафуровро дар 

таҳкими дӯстии халқҳои Шӯравӣ ва Ҳиндустон муайян карда, мақолаи 

                                                           
1
 Иқболшиносӣ. (Маҷмӯи мақолаҳо зери таҳрири умумии А.Хуросонӣ). [Матн] –Душанбе: Дониш, 2016. -

214 с.; Захаров, Н. Внешняя торговля Индии и стран Центральной Азии [Текст] // Российский 

внешнеэкономический вестник. / Н. Захаров., А.Посохина., В.Поляков. -2008: №12.; Руденко, Е. Взгляд 

Нью-Дели на особенности индийско-таджикистанского политического взаимодействия [Текст] / Е. Руденко 

// Центральная Азия и Кавказ. №2 (62), - 2009.; Умаров, Ф. Тоҷикистон ва ҷаҳони ислом: хусусияти 

ҳамкориҳо [Матн] / Ф. Умаров. // Тоҷикистон ва ҷаҳони муосир. №2 (15) 2007. - С. 31-37.; Шикин, В.В. 

Энергетическое измерение внешней политики Индии в Центральной Азии (2000—2014 гг.). / В.В.Шикин // 

Вестник РУДН, серия Международные отношения, 2014. № 4. – С. 148-159. 
2
 Белокреницкий В.Я., Пакистан, Южная Азия, исламский мир, Восток. Избранные публикации 2008 – 2016 

гг./ Институт востоковедения РАН. М.: ИВ РАНб 2016. – 712 с. Ҳамон муаллиф, Политический ислам в 

Пакистане и его воздействие на Центральную Азию [Текст] / В. Я. Белокреницкий. // Ближний Восток и 

современность. - 2004. Вып. 21. - С. 215-227. 
3
 Галищева, Н.В. Центральноазиатский вектор внешнеэкономической политики Пакистана: основные 

проблемы и перспективы. [Текст] / Н.В. Галищева. // Вестник РУДН. Серия: Международные Отношения. 

2018. Т. 18. №2. - С. 328-345. 
4
 Ванина Е.Ю. Идеи и общество в Индии XVI – XVIII вв М.:Наука, 1993. - 231 с. Ҳамон муаллиф, Некоторые 

особенности развития общественной мысли Индии XVI-XVIII вв. - //Общественная мысль Индии: проблемы 

человека и общества. – М., 1992. – С.59-84; Ҳамон муаллиф, Средневековое мышление: Индийский вариант. 

М.: Вост. Лит., 2007, - 350 с.  
5
 Ғаффорова Н.А., Нақши академик Бобоҷон Ғафуров дар таҳкими равобити халқҳои шӯравию ҳинд. [Матн] 

/ Ғаффорова Н.А. // Паѐми ДМТ, 2019. № 9. - С. 23-28. 
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И. Комиссина1 ба дурнамои ширкати Ҳиндустон дар «Бозии бузург»-и 

Осиѐи Марказӣ бахшида шудааст.  

Е.В.Крижко2 самтҳои афзалиятноки сиѐсати хориҷии Покистонро 

дар самти кишварҳои минтақа таҳқиқ намудааст.  

Дар мақолаҳои Р.Ш.Нуриддинов3 масъалаҳои геополитикаи 

Федератсияи Россия дар олами мусулмонӣ, таҳдидҳои амнияти 

минтақавӣ, ихтилофҳои рушди муосири ҷаҳонӣ ва баъзе ҷанбаҳои 

ташаккули сиѐсати хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти Осиѐи 

Ҷанубӣ баррасӣ шудаанд. 

Агар мақолаи А. Саидов4 ба таҳқиқи таърихи равобити 

дипломатии Бухоро ва Ҳиндустон дар асри XVII бахшида шуда бошад, 

пас, В. Шикин, асосан, ченаки энергетикии сиѐсати хориҷии 

Ҳиндустонро дар Осиѐи Марказӣ мавриди таҳлил ва омӯзиш қарор 

додааст. 

Ҳ. Шодиев5 дар мақолаи худ ба масоили дурнамои муносибатҳои 

Тоҷикистону Покистон ва марҳилаи навини равобити онҳо таваҷҷӯҳ 

намудааст. 

                                                           
1
 Комиссина, И. Станет ли Индия полноправным участником «Большой игры»в Центральной Азии. [Текст] / 

И.Комиссина // Центральная Азия и Кавказ №1 (55), 2008. – С. 68-80. 
2
 Крыжко, Е.В. Приоритетные направления внешнеполитического курса Пакистана в отношении государств 

Центральной Азии в 1999-2008 гг. [Текст] / Е.В. Крыжко // Исторические, философские, политические и 

юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики в 2-х ч. Ч. 2. - Тамбов: 

Грамота, 2016. № 4. (66). - С. 86-89. 
3
 Нуриддинов, Р. Ш. Геополитика России в мусульманском мире, Государство и общесво в России. [Текст] / 

Р.Ш. Нуриддинов. - Новосибирск Форос-Сибирь, 2007. - С. 105-120.; Нуриддинов, Р.Ш. Визовы 

региональной безапасности и меры подержания мира и стабилности после вывода международных сил 

содействия безапасности с территории Исламской Республики Афганистан. [Текст] / Р.Ш. Нуриддинов. // 

Маҷмуаи мақолаҳои конфронси илмӣ-амалии байналхалқӣ дар кафедраи сиѐсатшиносии Донишгоҳи 

Миллии Таджикистан. -Душанбе: 2016. - С. 66-74.; Нуриддинов, Р. Ш. Некоторые вопросы становления 

внешней политики Республики Таджикистан в годы независимости. [Текст] / Р.Ш. Нуриддинов. // Сиѐсати 

хориҷӣ. - 2016, №1. – С .68-84, Нуриддинов, Р.Ш. Некоторые парадоксы современного мирового развития. 

[Текст] / Р.Ш. Нуриддинов. // Вестник ТНУ. – 2017, №2/2. - С. 281-284. 
4
 Саидов, А. Дипломатические связи Бухарского ханства с Индией в ХVII в. [Текст] / А. Саидов. 

//Тоҷикистон ва ҷаҳони муосир. – 2015. №3 (46). – С. 192-198. 
5
 Шодиев, Ҳ. Дурнамои муносибатҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Исломии Покистон. [Матн] / Ҳ. 

Шодиев // Тоҷикистон ва ҷаҳони муосир. №2 (15) - 2007. – С. 59-62.; Ҳамон муаллиф. Марҳилаи навин дар 

равобити Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Исломии Покистон. [Матн] / Ҳ. Шодиев // Тоҷикистон ва 

ҷаҳони муосир. № 2 (11) - 2006. – С. 69-77. 
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Ҳамзамон дар таҳқиқот мақолаҳое истифода шудаанд, ки ба 

таҳқиқи вазъи тољикон дар давлати Ҳиндустон, дидгоҳи муаррихони 

асримиѐнагӣ, инъикоси муносибатҳои ҳинду-мусулмон дар 

таърихнигории Муғулҳои Бузург, Амир Хусрави Деҳлавӣ ҳамчун 

муаррих ва муколамаи мазоҳиб дар дин дар империяи Темуриѐни Ҳинд 

бахшида шудаанд.1. 

Бояд таъкид кард, ки асарҳои истифодашуда ду паҳлӯи масъалаи 

таҳкиқотиро равшан менамоянд. Агар аз як тараф, ҷанбаҳои гуногуни 

ҳамкориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон бо Ҷумҳурии Ҳиндустон ва Ҷумҳурии 

Исломии Покистон мавриди баррасӣ қарор гирифта бошанд, аз тарафи 

дигар, манфиатҳои геополитикии ин кишварҳо дар минтақа ва бархӯрди 

минтақавии онҳо дар ин самт то ба андозае инъикос шудаанд. Аксари 

осори илмии дар боло оварда шуда барои тасвири марҳилаҳои таърихӣ, 

заминаҳои роҳандозӣ, инкишоф ва рушди ҳамкориҳои Тоҷикистон бо 

Ҳиндустон ва Покистон ҳамчун заминаи назариявӣ ва бунѐдӣ хидмат 

менамоянд. 

Бо вуҷуди ин масъалаи ҳамкориҳои илмӣ-адабӣ ва фарҳангии 

Тоҷикистон бо кишварҳои Ҳиндустон ва Покистонро то ба ҳол ба таври 

заврурӣ ва тақозои замони муосир мавриди таҳлили амиқ қарор 

нагирифтааст  

                                                           
1
 Таджики в Индии: государство и государственность. - // в ж.: «Центральная Азия», Швеция, Лулео, 1998, 

№3(15), С. 65-80; Государство и государственность. Таджики в средневековой Индии. - // в сб. статей: 

«Академик Бободжон Гафуров - муњаќќиќи таърих ва тамаддуни мардумони Осиѐи Маркази», Душанбе, 

«Ирфон», 1999, С. 92-113; - Исторические взгляды средневековых историков Индии (период Делийского 

султаната). - //Страницы истории и историографии Индии и Афганистана. К столетию со дня рождения 

И.М.Рейснера. М.: Вост. лит., 2000, С.117 – 144; Отражение индусско-мусульманского взаимодействия в 

историографии Великих Моголов. - // в кн.: «Индийские исследования в странах СНГ. Материалы научной 

конференции», РАН Институт востоковедения, Культурный Центр им. Джавахарлала Неру Посольство 

Индии в РФ, Москва, 2007, С. 145-173; Амир Хусрав Дехлави – историк. - // дар маҷмӯаи мақолаҳои: 

―Ҳамоиши байналмилалӣ «Саҳми Амир Хусрави Деҳлавӣ дар фарҳанги Осиѐи Марказӣ». Институти забон, 

адабиѐт, шарқшиносӣ ва мероси хаттии ба номи Рӯдакии АИ Тоҷикистон ва UNESCO), 11-12 апрели 2013, 

Душанбе, 2013, С. 135-150; Диалог религии в Империи Великих Моголов: Абу-л Фазл о причинах 

межрелигиозной вражды. - // в сб.: «Душанбинский Альманах. Взаимодействие религиозных и культурных 

традиций». Душанбинская и Таджикистанская Епархия. Выпуск первый. М.: ИПО «У Никитских ворот», 

2015.–544 с.  С.173-184 
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Муаллиф ҳангоми таълифи рисолаи мазкур аз гурӯҳи муайяни 

сарчашмаҳо истифода намудааст, ки онҳоро метавон ба гурӯҳҳои зерин 

тақсим намуд: 

Гурӯҳи якум ва ниҳоят муҳимми сарчашмаҳоро китобҳо, 

баромадҳои расмӣ, Паѐмҳои солона ва изҳороти муштараки сарварони 

кишварҳо1 ташкил медиҳанд, ки дар рафти боздидҳои расмӣ ва мулоқот 

дар доираи ҳамоишҳои мухталифи дуҷониба, минтақавӣ ва байналхалқӣ 

қабул шуданд.  

Тавре рафти ҳамкориҳо нишон медиҳанд, ҳар як сафари расмӣ, 

ҳуҷҷатҳои дар рафти онҳо қабулшуда ва изҳороти расмии сарварони 

кишварҳо ба инкишофи муносибатҳои тарафҳо такони мусбат бахшида, 

дурнамои онро дар марҳилаи муосир муайян мекунанд. Сарчашмаҳои ин 

гурӯҳ мавқеи расмӣ, масъалагузорӣ, муайян кардани самтҳои 

афзалиятноки ҳамкориҳои кишварҳоро дар самти иқтисод ва фарҳанг 

таҷассум мекунад. 

Гурӯҳи дуюми сарчашмаҳоро маводҳои бойгонӣ ташкил медиҳанд. 

Маълумоти арзишнок ва далелҳои заруриро мо аз бойгонии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дастрас намудем. Дар диссертатсия маводи бойгониҳои 

ҷории вазоратҳои корҳои хориҷӣ2, фарҳанг3, маориф ва илми Ҷумҳурии 

Тоҷикистон4, Ҷамъияти дӯстии Тоҷикистон ва ҳамкориҳои фарҳангӣ бо 

                                                           
1
 Изҳороти матбуотии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон баъди мулоқот бо Президенти 

Ҷумҳурии Ҳиндустон Пратибҳа Патил, 7 сентябри соли 2009. [Манбаи электронӣ] URL: 

https://jumhuriyat.tj/index.php?art_id=3026, (санаи муроҷиат 14.12.2017) Изҳороти муштарак аз натиҷаи сафари 

давлатии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Ҷумҳурии Ҳиндустон [Манбаи электронӣ] URL: 

https://jumhuriyat. tj/index.php?art_id=27315, (санаи муроҷиат 12.02.2018) Изҳороти муштарак аз натиҷаи сафари 

давлатии Президенти Ҳиндустон ба Тоҷикистон. 08.10.2018 11:50, шаҳри Душанбе. [Манбаи электронӣ] 
URL:http://prezident.tj/node/18653, (санаи муроҷиат 10.12.2018) Махадма, Г. Моя жизнь. Моя вера. [Текст] / Г. 

Махадма. - М.: 2016 г. - 736 с.; Махадма, Г. Письма Махатм. [Текст] / Г. Махадма. - Лондон.1923 г. - 485 с. Ганди, 

И. Мир сотрудничество неприсоединения. [Текст] / И. Ганди - М.: 1985 г. - 427 с.; Ганди, И. Внешняя политика 

Индии [Текст] / И. Ганди - М.: 1982 г. - 376 с. Бхутто, Б. Дочь востока. [Текст] / Б. Бхутто. - Санкт-Петербург. 

1989 г. - 527 с.; Бхутто, Б. Примирение. Ислам, демократия и запад. [Текст] / Б. Бхутто. - М.: 2008. - 324 с. 
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. 

https://jumhuriyat.tj/index.php?art_id=3026
http://prezident.tj/node/18653
http://prezident.tj/node/18653


18 

 

кишварҳои хориҷӣ1, Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон2 (минбаъд 

АМИТ) истифода шудаанд. 

Маводи бойгонии истифодашуда ҳамчун заминаи ҳуҷҷатӣ ва 

шартномавӣ барои омӯзиши ҳамкориҳои мутақобилаи Тоҷикистон бо 

Ҳиндустон ва Покистон дар соҳаи илмӣ-адабӣ ва фарҳангӣ мусоидат 

намудаанд.  

Ба гурӯҳи сеюм ҳуҷҷатҳои расмӣ, санадҳои меъѐрӣ-ҳуқуқии 

муайянкунандаи сиѐсати хориҷӣ, созишномаҳо, маҷмӯаи протоколҳои 

комиссияҳои байниҳукуматӣ, эъломияҳо ва асноди дигари ба мавзуъ 

алоқаманд дохил мешаванд. Асноди расмӣ заминаи ҳуқуқии 

барқароршавӣ ва инкишофи ҳамкориҳои тарафҳоро ифода карда, дар он 

усулҳои роҳандозӣ ва дурнамои муносибатҳо дар соҳаҳои гуногун 

таҷассум ѐфтаанд.  

Ба гурӯҳи чорум маводи нашрияҳои даврӣ, сомонаҳои расмии 

сарварони давлатҳо, муассисаҳои расмӣ ва созмонҳои байналхалқӣ, 

сомонаҳои иттилоотии ба мавзуи диссертатсия алоқаманд дохил 

мешаванд. 

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 муталифи 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.  

ТАВСИФИ АСОСИИ ДИССЕРТАТСИЯ 

Робитаи кор бо барномаҳо (лоиҳаҳо) ва мавзуъҳои илмӣ. 

Диссертатсия дар заминаи амалӣ намудани нақшаи дурнамои кори илмӣ-

                                                           
1
 Бойгонии ҷории Ҷамъияти дӯстии Тоҷикистон ва ҳамкории фарҳангӣ бо кишварҳои хориҷӣ. Ҳисобот дар 

бораи ҳамкориҳои тоҷикӣ-ҳиндӣ, тоҷикӣ-покистонӣ. Ҳисобот дар бораи фаъолияти ҷамъияти дӯстии 

Тоҷикистон-Ҳиндустон. Ҳисобот дар бораи фаъолияти ҷамъияти дӯстии Тоҷикистон-Покистон. 
2
 Бойгонии ҷории Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон. Шуъбаи муносибатҳои байналхалқӣ. 
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таҳқиқотии панҷсолаи кафедраи таърих ва ҳуқуқи Донишгоҳи давлатии 

шаҳри Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ бо номи «Масъалаҳои 

ҳамкориҳои халқи тоҷик бо халқҳои дигар дар замони истиқлолият» 

анҷом дода шудааст. 

Ҳадафи таҳқиқоти диссертатсионӣ аз таҳлили марҳилаҳои таърихӣ, 

ташаккул ва инкишофи ҳамкориҳои илмӣ-адабӣ ва фарҳангии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон бо Ҷумҳурии Ҳиндустон ва Ҷумҳурии Исломии Покистон 

(охири асри XX - ибтидои асри XXI) иборат аст. 

Барои ноил шудан ба ин мақсад ҳалли вазифаҳои зерин зарур 

мебошад: 

 омӯзиши таърихи ҳамкориҳои Тоҷикистон бо Ҳиндустон ва Покистон;  

 баррасии ташаккули ҳамкориҳои Тоҷикистон бо Ҳиндустон дар охири 

асри ХХ (солҳои 1991-1999); 

 таҳлили истиқрор ва инкишофи ҳамкориҳои Тоҷикистон бо Покистон 

дар охири асри ХХ; 

 таҳқиқи рушди ҳамкориҳои илмӣ-фарҳангии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо 

Ҷумҳурии Ҳиндустон; 

 баҳодиҳии таҳаввули ҳамкориҳои илмӣ-фарҳангии Тоҷикистону 

Покистон;  

 таҳлили рушди ҳамкориҳои илмӣ-адабии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо 

Ҷумҳурии Ҳиндустон дар оғози асри XXI; 

 арзѐбии рушди ҳамкориҳои илмӣ-адабии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо 

Ҷумҳурии Исломии Покистон ва дурнамои он; 

 муайян намудани мушкилиҳо дар ҳамкориҳои ҷонибҳо ва пешниҳоди 

тавсияҳо ҷиҳати инкишофи ҳамкориҳои фарҳангӣ. 

Объекти таҳқиқоти диссертатсионӣ ҳамкориҳои илмӣ-адабӣ ва 

фарҳангӣ миѐни Ҷумҳурии Тоҷикистон бо Ҷумҳурии Ҳиндустон ва 
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Ҷумҳурии Исломии Покистон (охири асри XX - ибтидои асри XXI) 

мебошад. 

Предмети таҳқиқоти диссертатсионӣ давраҳои асосии ташаккул ва 

инкишофи ҳамкориҳои илмӣ-адабӣ ва фарҳангӣ миѐни Тоҷикистон бо 

Ҳиндустон ва Покистон дар даврони истиқлолият ба шумор меравад.  

Асоси методологии диссертатсия. Пояи методологии таҳқиқоти 

диссертатсионӣ аз назарияи муносибатҳои байналхалқӣ иборат мебошад. 

Дар рафти навиштани диссертатсия усулҳои воқеият, таърихият ва 

системавӣ, таҳлил, тавсиф ва муқоиса истифода шудаанд. 

Истифодаи усули таърихӣ ба мо имкон дод, ки таърихи барқарор 

гардидани муносибатҳои халқи тоҷикро бо халқҳои Осиѐи Ҷанубӣ таҳлил 

намоем. 

Бо истифода аз усули муқоиса муаллиф давраҳои гуногун, сатҳ ва 

сифати ҳамкориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон бо Ҷумҳурии Ҳиндустон ва 

Ҷумҳурии Исломии Покистонро омӯхта, раванди онҳоро баҳо додааст.  

Усули таърихӣ-муқоисавии таҳқиқот ба мақсади баҳодиҳии 

тағйироти муосир ва муайян кардани инкишофи ҳамкориҳои Тоҷикистон 

бо кишварҳои Осиѐи Ҷанубӣ дар охири асри XX - ибтидои асри XXI дар 

соҳаи илм, адабиѐт ва фарҳанг истифода шудааст. 

Заминаҳои назариявию методологии таҳқиқотро қонунҳои 

амалкунанда, шартномаҳои байнидавлатӣ, изҳороти муштараки 

сарварони давлатҳо, баромадҳои шахсони расмии кишварҳо ва осори 

олимони ватанию хориҷӣ, ки ба таърихи ташаккули алоқаҳои илмӣ-

адабӣ ва фарҳангии халқи тоҷик, муносибатҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон бо 

кишварҳои ҷомеаи ҷаҳонӣ, аз ҷумла, бо давлатҳои Осиѐи Ҷанубӣ 

бахшида шудаанд, ташкил медиҳад. 

Соҳаи таҳқиқот. Мавзӯъ ва муҳтавои диссертатсия ба шиносномаи 

ихтисоси Шӯрои диссертатсионии 6D.КОА-024 - 6D020200- 
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Муносибатҳои байналмилалӣ ва 07.00.15 – Таърихи муносибатҳои 

байналмилалӣ ва сиѐсати хориҷӣ мутобиқат менамояд. 

Марҳилаҳои таҳқиқот. Давраҳои таҳқиқоти диссертатсионӣ солҳои 

2012-2018 –ро дар бар мегирад. 

Пойгоҳи иттилоотӣ ва таҳлилии таҳқиқотро Консепсияи сиѐсати 

хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон, эъломияҳои байналмилалӣ, 

созишномаҳои байнидавлатӣ, маводи бойгониҳои ҷории Вазорати 

корҳои хориҷӣ, Вазорати фарҳанг, Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ва дигар санадҳои меъѐрӣ-ҳуқуқӣ ва байналмилалӣ ташкил 

медиҳанд. Кори илмӣ–таҳқиқотӣ дар кафедраи ҳуқуқ ва муносибатҳои 

байналмилалии Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи 

Рӯдакӣ иҷро шудааст. 

Муътамад будани натиҷаҳои диссертатсия 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 Тоҷикистон бо Ҳиндустон ва 

Покистон пешниҳод шудаанд.  

Навгонии илмии диссертатсия дар баррасӣ ва таҳлили илмии 

ҳамкориҳои Тоҷикистон бо Ҳиндустон ва Покистон дар соҳаи илм, 

адабиѐт ва фарҳанг инъикос мешавад. Ба маънои васеъ, навгонии мазкур 

дар аввалин таҳқиқоти маҷмӯи ҳамкориҳои илмӣ, адабӣ ва фарҳангии 

Тоҷикистон бо Ҳиндустон ва Покистон дар замони муосир ифода 

гаштааст. Зеро маҳз истиқлолият заминаи роҳандозии ҳамкориҳои 

мутақобилаи Тоҷикистонро бо давлатҳои дигари ҷомеаи ҷаҳонӣ дар 

заминаи усули баробарӣ ва дахолат накардан ба корҳои дохилии ҷомеа 

фароҳам овардааст.  

Инчунин, навгониҳои диссертатсия дар самтҳои зерин ифода 

меѐбанд: 
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 таърихи ҳамкориҳои Тоҷикистон бо Ҳиндустон ва Покистон 

мавриди омӯзиш қарор дода шуд;  

 ташаккули ҳамкориҳои фарҳангии Тоҷикистон бо Ҳиндустон дар 

охири асри ХХ (1991-1999) баррасӣ гашт; 

 истиқрор ва инкишофи ҳамкориҳои Тоҷикистон бо Покистон дар 

охири асри ХХ таҳлил гардид; 

 рушди ҳамкориҳои илмӣ-фарҳангии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо 

Ҷумҳурии Ҳиндустон мавриди таҳқиқ қарор гирифт; 

 ба таҳаввули ҳамкориҳои илмӣ-фарҳангии Тоҷикистону Покистон 

таваҷҷӯҳ гардид;  

 рушди ҳамкориҳои илмӣ-адабии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо 

Ҷумҳурии Ҳиндустон дар оғози асри XXI таҳлил гардид; 

 рушди ҳамкориҳои илмӣ-адабии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо 

Ҷумҳурии Исломии Покистон ва дурнамои он мавриди арзѐбӣ қарор 

гирифт; 

 мушкилиҳо дар ҳамкориҳои ҷонибҳо муайян гардида, пешниҳодҳо 

ҷиҳати рушди афзалиятноки ҳамкориҳои илмӣ-адабӣ ва фарҳангӣ ироа 

шуданд. 

Муқаррароти асосии таҳқиқот, ки барои дифоъ пешниҳод 

мегарданд: 

1. Ҳамкориҳои халқҳои тоҷику нимҷазираи Ҳиндустон таърихи 

қадима доранд. Дар масири Роҳи бузурги абрешим инкишофи 

ҳамкориҳои фарҳангӣ мустаҳкам гашта, оҳиста-оҳиста ба тавсеаи онҳо 

мусоидат кардааст. Ин асоси воқеӣ ба ташаккули ҳамкориҳои халқҳо 

тақвият бахшида, ба муҳоҷирати намояндагони ҳунару зиѐ ба Ҳиндустон 

ва табдили забони тоҷикӣ ба забони коргузорӣ ва давлатӣ дар ин 

минтақа сабаб гашта, умумияти зиѐди фарҳангӣ ва маънавиро миѐни 

халқҳо ба вуҷуд овард. Дар замони шӯравӣ муносибатҳои Тоҷикистон 
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ҳамчун ҷузъи таркибии ин давлат бо Ҳиндустон ва Покистон ба роҳ 

монда шуд. Ин ҳамкориҳо заминаи ташаккули муносибати тарафҳо дар 

замони истиқлолият гардид.  

2. Бо касби истиқлолияти сиѐсӣ Ҳиндустон яке аз аввалин кишварҳое 

буд, ки мустақилияти Тоҷикистонро эътироф намуда, бо он 

муносибатҳои дипломатиро барқарор кард. Дар асоси баробарҳуқуқӣ ва 

мутақобилият ҳамкориҳои ҷонибҳо, аз ҷумла, илмӣ-адабӣ ва фарҳангӣ 

инкишоф ѐфтанд. Дар марҳилаи аввали истиқлолият фарҳанг ва маориф 

яке аз заминаҳои мустаҳкаме буданд, ки барои ташаккули ҳамкориҳои 

мутақобила мусоидат намуданд. Нақши фарҳанг ва маориф дар 

ҳамкориҳои кишварҳо муассир буда, мақоми Ҳиндустон дар омодакунии 

кадрҳои хоҷагии халқи Тоҷикистон ва саҳми Тоҷикистон дар омода 

намудани мутахассисони соҳаи тиб барои Ҳиндустон назаррас мебошад. 

3. Покистон ҳамчун ҷузъи таърихии Ҷануби Осиѐ ва зодаи таъсири 

мутақобилаи фарҳангӣ ба вуҷуд омада, дар замони шӯравӣ бо 

Тоҷикистон, аз ҷумла дар соҳаи илм ва фарҳанг ҳамкорӣ барқарор 

намуд. Баъди барҳам хӯрдани Иттиҳоди Шӯравӣ ва соҳибистиқлол 

гаштан Тоҷикистон бо ин кишвар муносибатҳои дипломатиро барқарор 

намуд ва заминаи рушди ҳамкориҳо ба миѐн омад. Вале ҷанги 

шаҳрвандӣ монеи инкишофи ҳамкориҳои амиқи илмӣ-адабӣ ва 

фарҳангии ду кишвар гашт. Новобаста аз ин, ҳамкории тарафҳо вусъат 

ѐфт, намунаи назарраси он бо дастгирии ҳукумати вақти Ҷумҳурии 

исломии Покистон доир гардидани даври сеюми гуфтушуниди байни 

тоҷикон буд, ки дар шаҳри Исломобод баргузор шудааст.  

4. Асри XXI бо назардошти тағйироти куллӣ дар самти ҷаҳонишавӣ 

ва густариши арзишҳои ғарбӣ барои инкишофи ҳамкориҳои фарҳангӣ 

замина гузошт. Дар ин радиф ҳамкориҳои Тоҷикистон ва Ҳиндустон дар 

бахши фарҳанг инъикоси рушди дипломатияи фарҳангӣ ва 

башардӯстонаи кишвар барои муаррифии арзишҳои таърихӣ, илмӣ ва 
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фарҳангии тоҷикон ба шумор меравад. Аз ҷониби дигар, умқи 

ҳамкориҳои фарҳангӣ яке аз омилҳои муассири густариши ҳамкориҳои 

бисѐрҷанба маҳсуб шуда, ҷиҳати ҳамоҳангии амали кишварҳо дар самти 

пешгирии хатарҳои муосир замина мегардад. Дар баробари ин, бо оғози 

фаъолияти Комиссияи байниҳукуматӣ самтҳои ҳамкорӣ васеъ гашта, 

густариш ѐфтанд. Соли 2018 баъди сафари расмии Президенти 

Ҳиндустон Шри Рам Натҳ Ковинд ба Тоҷикистон заминаҳои 

ҳамкориҳои гуногунпаҳлу ва пояи ҳуқуқии ҳамкориҳо гузошта шуд. 

5. Оғози асри XXI ва барқарор гаштани сулҳ дар сарзамини тоҷикон 

ба инкишофи ҳамкориҳои Тоҷикистон ва Покистон дар соҳаи илму 

фарҳанг мусоидат кард. Бояд таъкид кард, ки ин ҳамкорӣ на танҳо дар 

доираи дуҷониба, балки дар чаҳорчӯбаи созмонҳои минтақавӣ ва 

байналхалқӣ сурат мегирад. Барои инкишофи ҳамкориҳои кишварҳо дар 

соҳаҳои гуногун, аз ҷумла, илм ва фарҳанг саҳми сарварони кишварҳо ва 

боздидҳои байнидавлатӣ зиѐданд, ки заминаи шартномавӣ ва ҳуқуқии 

муносибати тарафҳоро дар асоси усули баробарӣ ва эътирофи 

манфиатҳои якдигар ба вуҷуд оварданд. 

6. Дар заминаи таҳаввулоте, ки дар сатҳи ҷаҳонӣ ба амал омаданд, 

асри XXI марҳилаи нави инкишофи ҳамкориҳои фарҳангии Тоҷикистон 

ва Ҳиндустон гаштааст. Дар ин давра бо кӯмаки Ҷамъияти дӯстии 

Тоҷикистон ва алоқаҳои фарҳангӣ бо кишварҳои хориҷӣ, сафорати 

Ҳиндустон дар Тоҷикистон чорабиниҳои гуногуни фарҳангиро амалӣ 

менамояд, ки ба ҳукми анъана даромада, барномаҳои мухталифи 

бозомӯзӣ ва такмили ихтисоси техникии кормандони давлатӣ, 

донишҷӯѐн ва шаҳрвандони тоҷикро фаро гирифтанд. Аз тарафи дигар, 

мубодилаи донишҷӯѐн дар риштаи тиббӣ афзоиш ѐфта, шумораи зиѐди 

онҳо дар Донишгоҳи тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино 

таҳсил мекунанд. 
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7. Таъсири ҷаҳонишавӣ ва ташаккули фарҳанги ҷаҳонӣ ба равобити 

илмӣ-адабии Тоҷикистон ва Покистон таъсири муассир расонид. Дар 

қаринаи дипломатияи фарҳангӣ ва башардӯстонаи ҷумҳурӣ густариши 

ҳамкориҳои илмӣ-адабӣ бо Покистон бинобар умумиятҳои зиѐди 

таърихӣ ва фарҳангӣ муҳим арзѐбӣ мегардад. Дар оғози асри XXI дар 

Покистон муносибат нисбат ба бунѐдгароии исломӣ тағйир ѐфта, 

муносибат бо кишварҳои Осиѐи Марказӣ дигаргун гашт. Дар ин радиф 

бо назардошти хатарҳои минбаъда аз мадрасаҳои Покистон зиѐда аз 

3000 толибилмони тоҷик ба Ватан баргардонида шуданд. Зиѐда аз он 

ҳамкориҳои илмӣ-адабӣ дар сатҳи Академияҳои миллии илмҳо, 

муассисаҳои олии кишвар тақвият ѐфтанд, ки баргузории Анҷумани 

Иқбол ва мубодилаи донишҷӯѐн аз он шаҳодат медиҳанд.  

Аҳамияти назариявии диссертатсия бо имконияти истифодаи 

натиҷаҳои он дар соҳаи илм ва фарҳанг, инчунин, дар раванди таълими 

курсҳои «Омили фарҳангӣ дар сиѐсати хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон», 

«Ҳамкориҳои фарҳангии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо кишварҳои Осиѐи 

Ҷанубӣ» ва инчунин, курсҳои махсус оид ба марҳилаҳои ташаккули 

ҳамкориҳои фарҳангӣ ва илмӣ дар мактабҳои олии кишвар вобаста аст. 

Натиҷаҳои таҳқиқот метавонанд ҳангоми навиштани рисолаҳо бахшида 

ба ҳаѐти фарҳангии халқҳои Тоҷикистон ва кишварҳои Осиѐи Ҷанубӣ, 

маводи таълимӣ, методӣ, курси лексияҳо оид ба таърихи ватанӣ ва 

муносибатҳои байналхалқӣ истифода шаванд. 

Аҳаммияти амалии диссертатсия аз он иборат аст, ки тавсияҳо ва 

пешниҳодҳои муаллиф метавонанд дар фаъолияти Дастгоҳи иҷроияи 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати корҳои хориҷӣ, Вазорати 

маориф ва илм, Вазорати фарҳанг, Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон 

ва сохторҳои марбутаи Ҷумҳурии Ҳиндустон ва Ҷумҳурии Исломии 

Покистон ҷиҳати беҳтар намудани ҳамкориҳои фарҳангӣ ва илмӣ мавриди 

истифода қарор гиранд. 
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Натиҷаҳои таҳқиқот метавонанд ҳангоми тартиб додани нақшаҳои 

инкишофи ҳамкориҳои Тоҷикистон бо кишварҳои Осиѐи Ҷанубӣ дар 

самти таҳким ва умқи ҳамкориҳои илмӣ-адабӣ ва фарҳангӣ мавриди 

истифода қарор дода шаванд. 

Чаҳорчӯбаи хронологии таҳқиқоти диссертатсионӣ аз соли 1991 то 

соли 2018-ро дар бар мегирад. Агар нуқтаи оғози таҳқиқи диссертатсия 

бо истиқлолияти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва оғози марҳилаи нав дар ҳаѐти 

сиѐсии халқи тоҷик алоқаманд бошад, пас, дар соли 2018 байни 

Тоҷикистон ва Ҳиндустон ва Тоҷикистону Покистон маҷмӯи 

созишномаҳое ба имзо расиданд, ки моҳияти ҳамкориҳои мутақобилаи 

тарафҳоро ҳам дар асоси дуҷониба ва ҳам бисѐрҷониба муайян карданд.  

Дар баробари ин, барои тасвири воқеии таърихи ҳамкориҳои 

кишварҳо, марҳалаҳои асосии таърихи умумии халқҳо аз даврони қадим, 

асрҳои миѐна то замони мавҷудияти Иттиҳоди Шӯравӣ ба таври 

мухтасар таъкид шудааст. 

Таъйиди диссертатсия ва иттилоот оид ба истифодаи натиҷаҳои он. 

Натиҷаҳои асосии таҳқиқот ва муқаррароти диссертатсия дар 

маҷаллаҳои тақризшавандаи КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, конфронсҳои ҷумҳуриявӣ ва донишгоҳӣ дар Донишгоҳи 

давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ интишор гардидаанд. 

Ҷанбаҳои алоҳидаи назариявӣ ва тавсияҳои диссертатсия дар раванди 

таълимии фанҳои «Таърихи халқи тоҷик» ва «Таърихи дипломатияи 

тоҷик» дар Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ 

истифода шудаанд. 

Саҳми шахсии довталаби унвони илмӣ. Ҳамаи марҳилаҳои 

таҳқиқоти диссертатсионӣ, аз интихоби мавзуъ, муайян намудани 

мубрамияти он, муайян кардани мақсад ва иҷрои вазифаҳо бо иштироки 

бевоситаи унвонҷӯ анҷом дода шудаанд. Муҳаққиқ дар ҷараѐни кор ба 

рушди ҳамкориҳои илмӣ-адабӣ ва фарҳангии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо 
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Ҷумҳурии Ҳиндустон ва Ҷумҳурии Исломии Покистон аҳамияти ҷиддӣ 

додааст. Ӯ, ҳамчунин, хулосаҳо ва тавсияҳои амалиро пешниҳод намуда, 

вобаста ба муҳтавои мавзуъ мақолаҳои илмӣ таълиф намудааст.  

Тасвиби натиҷаҳои таҳқиқот. Таҳқиқоти дисертатсионӣ дар ҷаласаи 

кафедраҳои муштараки факултети таърих, ҳуқуқ ва муносибатҳои 

байналмилалии Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи 

Рӯдакӣ, кафедраҳои муносибатҳои байналхалқӣ, дипломатия ва сиѐсати 

хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва минтақашиносии хориҷии факултети 

муносибатҳои байналхалқии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон муҳокима 

гардида, ба ҳимоя тавсия шудааст. Аз рӯйи натиҷаҳои таҳқиқот 

маърӯзаҳои илмӣ дар конференсияҳои илмӣ-амалии ҷумҳуриявӣ ва 

донишгоҳӣ пешниҳод шуда, онҳо дар маҷаллаҳои илмӣ ва матбуоти 

ҷумҳуриявӣ ба нашр расидаанд. 

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

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

ҳаҷми 175 саҳифаи матни компютерӣ навишта шудааст. 
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ҚИСМАТҲОИ АСОСИИ ТАҲҚИҚОТ 

БОБИ I. ТАШАККУЛИ ҲАМКОРИҲОИ ТОҶИКИСТОН БО 

ҲИНДУСТОН ВА ПОКИСТОН 

1.1. Аз таърихи ҳамкориҳои Тоҷикистон бо Ҳиндустон ва 

Покистон 

Тавре Асосгузори Сулҳу ваҳдати миллӣ –Пешвои миллат, Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон таъкид намудааст, пайвандҳои Тоҷикистон ва 

Ҳиндустон бар қаробати таърихӣ ва фарҳангии мардумони куҳанбунѐд ва 

арзишҳои оламшумуле асос меѐбад, ки аз баҳри беканори одоби мондагор, 

фалсафаи инсондӯстӣ ва ҷаҳонбинии ростину фарохи аҷдоди мо маншаъ 

мегиранд
1
. 

Халқҳои тоҷику ҳинд дорои таъриху суннатҳои бою бостонӣ буда, 

решаи онҳо ба давраҳои хеле қадим мерасад. Ин робитаҳо аз ҳамкориву 

муносибатҳои гуногуни иқтисодиву тиҷоратӣ ва сиѐсӣ, ки дар тули беш аз 

дувуним ҳазор сол дар байни ду халқи баҳам хеш вуҷуд дошт, ғизо 

мегирифтанд. Охирин бозѐфтҳои илмиву бостоншиносӣ, аз қабили 

муҷассамаи 12 метраи Готаи Буддха дар Аҷинатеппаи Тоҷикистон, 

ҳамоҳангии готҳои «Авесто» ва гитҳои «Ригведа», бо калимаи санскритии 

«виҳара» (маъбад, ибодатгоҳ) робита доштани номи шаҳри бостонии Бухоро, 

тавассути донишманди маъруфи тоҷик Муҳаммади Хоразмӣ дар тамоми 

ҷаҳон роиҷ гаштани низоми шумури даҳии ҳиндӣ ва даҳҳо далелҳои дигар аз 

ин равобити хеле қадимӣ гувоҳӣ медиҳанд
2
.  

Тавре М. Мирзо менависад, роҳи абрешим, ки аз Осиѐи Миѐна ва Ҳинд 

мегузашт, ба инкишофи муносибатҳои тиҷоратии ин ду кишвар ва ҳам ба 

ривоҷи робитаҳои фарҳангии байни онҳо мусоидат мекард
3
. 

                                                           
1
 Суханронии Эмомалӣ Раҳмон дар Анҷумани кишоварзии Тоҷикистону Ҳиндустон, шаҳри Душанбе, 13 

июли соли 2015 [Манбаи электронӣ] URL: https://jumhuriyat.tj/index. php?art_id=19957 (санаи муроҷиат 

23.08.2017) 
2
 Ғафуров, Б. Тоҷикон: Таърихи қадимтарин, қадим, асрҳои миѐна ва давраи нав. [Матн] / Б. Ғафуров. – 

Душанбе: Нашриѐти муосир , 2020. – С.51-54. 
3
 Мирзо, М. Аз таърихи робитаҳои фарҳангии тоҷику ҳинд. [Матн] // Ҳиндустон –Тоҷикистон: 25 соли 

дӯстӣ. / М. Мирзо. – Душанбе: 2018. – С.19. 

https://jumhuriyat.tj/index.%20php?art_id=19957
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Дар тӯли таърих ҳар ду халқ дар ҳайати давлати Кушониѐн ва қисман, 

Сосониѐн, Ҳайтолиѐн, Ғазнавиѐн ва Ғуриѐн зиндагӣ мекарданд. Байни 

минтақаҳои Осиѐи Марказӣ ва Шимоли Ҳиндустон роҳҳои тиҷоратӣ мавҷуд 

буданд, ки хеле фаъолона истифода мегаштанд.  

Омезиши фарҳангию иқтисодӣ ва таъсири мутақобилаи халқҳои тоҷику 

ҳинд дар давраи Сосониѐн, Ҳайтолиѐн ва Хилофати араб низ ба назар 

мерасиданд. 

Тибқи маълумотҳои А. Ғаффоров забони тоҷикӣ ҳанӯз аз замони 

Ғазнавиѐну Ғӯриѐн дар Ҳиндустон паҳн гардида, ба забони илму адаб табдил 

ѐфта буд. Дар давлати Султонҳои Деҳлӣ, ки аз тарафи Қудбиддини Ойбек 

асос гузошта шуда буд, забони тоҷикӣ ҳам забони давлатӣ ва ҳам забони 

илму адаб буд. Адибони зиѐде дар асрҳои XI - XIII ва то таъсиси давлати 

Темуриѐни Ҳинд бо забони тоҷикӣ асарҳо офариданд. Ба ин қатор метавон 

Масъуди Саъди Салмон (солҳои 1046-1121), Абулфараҷи Рунӣ (вафот соли 

1091) Амир Хусрави Деҳлавӣ (солҳои 1254 – 1325), Ҳасани Деҳлавӣ (солҳои 

1257- 1336) ва дигаронро дохил намуд
1
. 

Профессор М. Олимов чунин андеша дорад, ки марҳилаи дуюми рушди 

забони тоҷикӣ дар Ҳиндустон ба давраи Темуриѐни Ҳинд (солҳои 1526-1857) 

рост меояд. Ин давраро аз лиҳози маданӣ давраи дурахшонтарини Ҳиндустон 

ном мебаранд. Адабиѐти тоҷикӣ-форсӣ, махсусан дар даврони подшоҳии 

Бобур (солҳои 1526-1530), Акбар (солҳои 1556-1605), Ҷаҳонгир (солҳои 

1605-1627), Шоҳҷаҳон (солҳои 1627–1658) хеле инкишоф меѐбад
2
.  

Дар дарбори Темуриѐни Ҳинд шоирону адибон ва меъморону хаттотони 

зиѐде хидмат мекарданд, ки аз Мовароуннаҳр омада буданд. Академик Аҳрор 

Мухторов ду омили ба Ҳиндустон ҳиҷрат намудани равшанфикрони тоҷику 

форсро нишон медиҳад: 

                                                           
1
 Ғаффоров, А. Шеъри Форсӣ дар Ҳиндустон [Матн] / А. Ғаффоров. // Маориф ва мадиният 14 август. - 1957. 

– С. 3-4.  
2
 Олимов, М.А. Время в фарсиязычных хрониках. - // В Россия надо жить долго: памяти К. Антоновой. 

(1910-2007) [Текст] / М.А.Олимов. - М.: 2010. – С. 355-380. 
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1. Вақте Шайбониѐн сарзамини Осиѐи Миѐнаро тасарруф намуданд, 

қисми зиѐди олимону шоирон, хаттотону меъморон ба сифати гуреза ба 

Ҳиндустон фирор намуданд ва онҳо дар симои Бобур пушту паноҳ ѐфтанд. 

2. Омили дигар шароити мураккаби сиѐсӣ дар Осиѐи Миѐна ва таъқибу 

фишори равшанфикрон дар аҳди Шайбониѐн ва Аштархониѐн буд. Масалан, 

дар аҳди Субҳонқулихони Аштархонӣ аз сабаби таназзули ҳаѐти иқтисодӣ ва 

сиѐсӣ миқдори зиѐди олимону шоирон ба Ҳиндустон ҳиҷрат намуданд, ки 

дар байни онҳо 15 нафар шоирони дарбори хони Бухоро (Ҷалоли Китобдор, 

Дастури Насафӣ, Ғубор, мулло Мустафиди Балхӣ, Мунъими Бухороӣ. 

Мустаъиди Бухороӣ, Насим Маҳрам ва дигарон) низ буданд.
1
. 

Тибқи навиштаи таърихнигор Абдулқодири Бадоунӣ, дар аҳди Акбар 

аҳли илму фазли Мовароуннаҳр, Хуросон ва Ироқ бо миѐнаравии вазир Хоҷа 

Ҷаҳон аз дарбор мансабҳои олӣ, ҷойгоҳ ва инъоми зиѐд дарѐфт мекарданд. 

Ҷалби ғарибон ба дарбор ҷанбаи иҷтимоӣ дошта, доираҳои ҳукмрони Деҳлӣ 

бо ин восита манфиатҳои худро дар баробари ҳиндуҳо ҳимоят мекарданд
2
. 

Омадани мусулмонон ба Ҳиндустон на танҳо сабаби куллан дигар 

гардидани ақида, назария ва таассурот, балки омили пайдоиши фарҳанг, 

ҷомеа ва аз ҳама муҳим нигоҳи воқеӣ ва усули муносибат ба илм шуд. Дар ин 

самт масъалаи муносибат ба вақт ва категорияҳои он ҷолиб мебошад. Бе 

инкори мавҷудияти анъанаи муайяни таърихӣ дар Ҳиндустон то омадани 

мусулмонон бояд иқрор шуд, ки онҳо ба ин ҷо фарҳангу ҷаҳонбинии навро 

оварданд, ки заминаи ба миѐн омадани илми таърих ва таърихнигорӣ гардид
3
.  

Ин давра дар таърихи Ҳиндустон давраи омезиши фарҳанги ҳиндӣ-

мусулмонӣ мебошад. Ин, пеш аз ҳама, бо худшиносии баланди чӣ ҳиндуҳо ва 

чӣ халқҳои ғайрҳиндӣ алоқаманд буд, ки асосан бо дин ва эътиқод фарқ 
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мекарданд
1
. Бо омезиш дар соҳаи фарҳанг инчунин ягонашавии забони 

халқҳои маскуни шимоли Ҳиндустон сурат мегирад. Забон то сатҳи омезиши 

форсӣ ва санскрит содда гардид. Забони ҳиндӣ-урду забони давлатӣ мешавад. 

Дар ин ҷо нақши шоири тоҷик Амир Хусрав Деҳлавӣ бузург аст, ки ба забони 

ҳиндӣ –урду эҷод мекард
2
. 

Таъсири дигари бархӯрди фарҳангҳо ба инкишофи адабиѐти забонҳои 

маҳаллӣ ва пайдоиши забони нав— урду овард. Тибқи баъзе навиштаҳо 

ҳудуди ҳафтод дарсади ин забонро вожаҳои форсӣ ташкил медиҳанд
3
. 

Ҳокимони ҳиндӣ-мусулмон дар соҳаи меъморӣ низ таъсири бузург 

доштанд
4
, ки самараи барҷастаи он сохтмони Тоҷмаҳал - яке аз муъҷизоти 

меъмории олам мебошанд.  

Маҳз дар даврони Акбар муассисаҳои бузурги илмию адабӣ, аз қабили 

―Маҷлиси уламо‖ ва ―Доруттарҷума‖ ва мансаби маликушшуаро таъсис 

ѐфтанд
5
.  

Нақши императорони темурӣ дар ташкили китобхонаи дарборӣ бузург 

аст, ки дар он осори муҳимми таърихӣ, фалсафа, илмҳои дақиқ ва дин маҳфуз 

буданд. Ҳумоюн китобхонаро бо китобҳои дӯстдоштааш пур кард, ки аз 

Форс оварда буданд. Ҳангоми ҳукумати Акбар китобхона дорои 24 ҳазор 

ҷузъи дастнавис буд, ки аксари онҳо махсусан барои император бознавис ва 

наққошӣ карда шуда буданд
6
. 

Аз рӯйи маълумоти академик А. Мухторов танҳо дар осорхонаи 

Солорҷанг 4 ҳазор дастхат ва дар китобхонаи Донишгоҳи Усмонияи 

                                                           
1
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6
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Ҳайдаробод бошад, 1500 адад китобҳои дастхат (қаламӣ) бо забони тоҷикӣ– 

форсӣ маҳфузанд
1
. 

Ҳиндуҳо ба сифати арбоби барҷастаи илми хеш Абурайҳони Беруниро 

барои муҳаббати ӯ нисбат ба халқҳои Ҳиндустон, таърих ва этнографияи 

онҳо, барои асараш ―Ҳиндустон
2
‖ – беҳтарин китоб дар бораи Ҳиндустони 

асрҳои миѐна меҳисобанд
3
. Ҳамаи асарҳои ба Ҳиндустон бахшидаи ӯ аз рӯҳ 

ва эҳсосоти олии эҳтиром ба маданияти бузурги Ҳинд саршоранд
4
. Аз ҳамин 

сабаб ҳам Берунӣ дар Ҳиндустон ва Покистон шуҳрат ва маҳбубияти зиѐде 

пайдо кардааст
5
. 

Берунӣ дар ин китоб кӯшиши ҷамъоварии маълумот дар бораи таърихи 

Ҳиндустонро дошт, вале баъди дастрас нагаштани рӯйхати шаҷараи сулолаҳо 

ва асноди таърихӣ бо инъикоси вақти дақиқи воқеаҳо ӯ чунин мегӯяд: «Агар 

ҳиндуҳо нисбати тартиби хронологии шоҳони худ фориғболӣ накарда, ба 

бофтани қиссаҳо намепардохтанд, ман аз сарчашмаҳои онҳо истифода 

мекардам»
6
. 

Ҳарчанд имрӯз баъзе муҳаққиқон мехоҳанд давраи ҳукумати Темуриѐни 

Ҳиндро ҳамчун марҳилаи рақобати шадиди мусулмонон ва ҳиндуҳо нишон 

диҳанд, вале яке аз муҳаққиқони таърихнигории форсӣ дар Ҳиндустон М.А. 

Олимов дар заминаи таҳқиқот ва пайгирии осори олимони зиѐди шӯравӣ ва 

ҳинду покистонӣ исбот месозад, ки замони ҳукумати Темуриѐни Ҳинд – на 
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давраи таассуб ва бархӯрдҳои шадиди динӣ, балки муколама ва баҳамоии 

тамаддунҳо дар заминаи муносибатҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ мебошад
1
. 

Албатта дар бораи равобити таърихӣ ва ҳамкориҳои фарҳангии халқҳои 

тоҷику ҳинд таҳқиқотҳо зиѐданд, мо намехоҳем, ки гуфтаҳои онҳоро айнан 

такрор намоем. Вале бояд таъкид созем, ки таъсири забони тоҷикӣ ва 

адабиѐти пурғановати тоҷикию форсӣ ба Ҳиндустон маҳз дар ҳамин давра 

таъсири бештар расонида, хислати оммавӣ касб кардааст. Барҳақ аввалин 

сарвазири Ҳиндустон Ҷавоҳирлаъл Неҳру дар асараш ―Кашфи Ҳинд‖ дар ин 

бора таъкид кардааст: барои кашф ва шиносоии Ҳинд бояд ба фарҳанг ва 

тамаддуни Ҳинди давраи Муғулҳои Бузург (манзур, махсусан давраи 

Акбар(1556-1605) ва ворисону ӯ) таваҷҷӯҳ карда шавад
2
. 

Бо омадани Россияи подшоҳӣ ба Осиѐи Миѐна ва пайвасти ҳудудҳои он 

ба ин кишвар алоқаҳои фарҳангӣ бо Ҳиндустон тағйир ѐфтанд, онҳо 

тақрибан қатъ гаштанд, ҳарчанд алоқаҳои тиҷоратии Ҳиндустони бритонӣ бо 

аморати Бухоро идома доштанд. Аз ҷониби дигар, баъди мустамлика 

гаштани Ҳиндустон ҳукуматдорони бритонӣ аз русҳо ҷиҳати ишғоли 

нимҷазира доим дар ҳарос буданд. 

Лекин таъсири мустамликадорон ба муносибатҳои тоҷикон ва халқҳои 

нимҷазираи Ҳиндустон монеа нашуд. Агар дар асри XVII аз 30 нафар 

адибони тоҷиктабори маскуни Ҳинд 20 нафарашон дар Кашмир мезиста 

бошанд, ин миқдор дар асри XIX боз ҳам афзоиш меѐбад, ки ба ин Пандид 

Маҳтоб Тарсал (солҳои 1839 -1888), Шайх Нуриддини Рафиқӣ (тав. соли 

1810) мисол шуда метавонанд
3
. 

Асри XX яке аз бузургтарин суханварони форсизабони оламро дар 

сарзамини Ҳинду Покистон ба арсаи таърих овард, ки аллома Муҳаммад 

Иқбол буд. Осори ӯ, ки худ дар мактаби эҷодии Мавлоно Румиву Саъдӣ, 
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Ҳофизу Ҷомӣ сабақ гирифта буд, мавриди пайравӣ ва омӯзиши ҳунари 

суханварӣ қарор гирифтааст
1
. 

Марҳилаи дигари инкишофи ҳамкории ҷонибҳо бо таъсиси Иттиҳоди 

Шӯравӣ оғоз мешавад. Дар доираи сиѐсати зиддиимпериалистӣ, давлати 

Шӯравӣ муборизаи халқӣ-озодихоҳии мардуми Ҳиндустонро дастгирӣ 

мекард. Вале империалистони англис рафти мубориза ва кӯшишҳои 

озодихоҳии мардумро ба фоидаи худ истифода бурда, ин халқро аз рӯйи 

нишонаи динӣ ҷудо карданд. Дар натиҷаи сиѐсати ―тақсим куну ҳукм рон‖ 

дар ҳудуди нимҷазира ду давлат–Ҳиндустон ва Покистон (баъдан Бангладеш 

аз ҳайати Покистон ҷудо шуд) ташкил шуданд.  

Дар даврони шӯравӣ Ҳиндустон Тоҷикистони Шӯравиро ҳамчун яке аз 

намунаҳои дастовардҳои иқтисодии Иттиҳоди Шӯравӣ дар Осиѐи Миѐна, 

инчунин ҳамчун минтақаи аз лиҳози қавмӣ ва сиѐсӣ наздик медонистанд. «То 

он вақте, ки ҷумҳуриҳои ОМ қисми Иттиҳоди Шӯравӣ буданд, муносибатҳои 

Ҳиндустон бо онҳо тавассути Москва татбиқ мегаштанд, вале муҳити осиѐӣ 

возеҳ буд»
2
. Аз ин рӯ, намояндагони ин ҷумҳуриҳо, аз ҷумла Тоҷикистонро 

ба конференсияи Байниосиѐии соли 1947 даъват карданд, ки дар рафти он 

дурнамои инкишофи кишварҳои Осиѐро ҳамчун блоки ягонаи таърихӣ-

ҷуғрофӣ ва фарҳангӣ-тамаддунӣ муҳокима карданд
3
. 

Ҷамъияти дӯстии «Тоҷикистон – Ҳиндустон» 4 августи соли 1962 бо 

номи Ҷамъияти дӯстӣ ва алоқаҳои фарҳангии Тоҷикистон бо Ҳиндустон дар 

назди Ҷамъияти дӯстӣ ва алоқаи мадании Тоҷикистон бо кишварҳои хориҷӣ 

таъсис ѐфт. Академик Баҳодур Искандаров раиси ҷамъияти мазкур интихоб 

шуд. 
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Дар навбати худ, дар шаҳрҳои калони Ҳиндустон (ба монанди Деҳлӣ, 

Лакҳнау, Канпур ва ғайра) ҷамъиятҳои дӯстии Ҳиндустон бо Иттиҳоди 

Шӯравӣ амал мекарданд
1
. 

Баъди ба истиқлолият соҳиб гаштани Ҳиндустон Москва ба роҳандозии 

алоқаҳои илмӣ-фарҳангии ОМ бо Ҳиндустон бештар манфиатдор гардид. 

Зеро ОМ дар умум ва Ҷумҳурии Шӯравии Тоҷикистон, аз ҷумла, бо 

Ҳиндустон решаҳои амиқи ҳамкориҳои тиҷоратӣ-фарҳангӣ доштанд. 

Инкишофи алоқаҳои илмӣ - қувваи нарми минтақа бо Ҳиндустон ба 

манфиатҳои Москва ҷавобгӯ буд. Ҳамон вақт ба Ҳиндустон ҳайате 

фиристода шуд, ки ба он М. Турсунзода низ барои иштирок дар кори 

«Конференсияи созмони ҳамдилии халқҳои Осиѐ» шомил буд. Ӯ таассуроти 

худро дар якчанд достонҳо дар бораи мардуми Ҳинд, дар бораи қаҳрамонии 

он дар мубориза барои истиқлолият ифода намуд. Масалан, дар «Қиссаи 

Ҳиндустон» (солҳои 1948-1949), «Ман аз Шарқи озодам» (солҳои 1950-1956), 

«Аз Ганг то Кремл» (соли 1970)
2
. 

Бесабаб нест, ки шоирони Ҳиндустон М. Турсунзодаро шоири худ 

мешуморанд, ва чанд мисраъ аз шеъри «Тоҷмаҳал» -и ӯ дар девори ин 

ѐдгории машҳури меъмории Ҳинд нақш ѐфтааст»… М.Миршакар бошад 

чунин мегӯяд: «Силсилаи шеърҳои «Қиссаи Ҳиндустон» тез паҳн шуд ва 

писанди халқи озодихоҳи Ҳиндустон гардид. Аз ин рӯ, рӯзномаҳои 

прогрессивии ин кишвар ӯро шоири миллии Ҳинд эълон кардаанд»
3
. 

Аз тарафи дигар, ҳангоми баррасии нақши симоҳои алоҳида дар 

ҳамкории халқҳои тоҷику ҳинд, пеш аз ҳама номи аллома Бобоҷон Ғафуров 

пеши назар меояд. Бо фаъолияти ҷамъиятӣ-сиѐсӣ ва илмӣ ӯ тавонист дӯстӣ ва 

ҳамкории байни халқҳои ҳиндӣ ва шуравиро мустаҳкам созад. Б. Ғафуров 

                                                           
1
 Ҷамъияти дӯстии «Тоҷикистон – Ҳиндустон». [Манбаи электронӣ] URL:http://www.friendship.tj/index. 

php/suro-a (санаи муроҷиат. 30.01.2020). 
2
 Турсунов, Т.Х. Таджикско-индийские взаимоотношения. (1947 – 2008гг.) [Текст] / Т.Х. Турсунов. – 

Душанбе: 2009. – С. 118. 
3
 Расулиѐн, Қ. Покистон (роҳнамои мухтасар) [Матн] / Қ. Расулиѐн. - Душанбе: Амри илм, 2005. - С. 42. 



36 

 

бисѐр вақт ҳамчун роҳбари ҳайати илмии шӯравӣ ба Ҳиндустон рафта дар 

конгрессҳои байналмилалӣ иштирок кардааст
1
. 

Дар омӯзиши таърих ва фарҳанги Ҳиндустон Б. Ғафуров тамоми 

имкониятҳои Институти шарқшиносии Академияи Илмҳои Иттиҳоди 

Шӯравиро истифода мебурд
2
. 

Маҳз бо ташаббуси Б. Ғафуров дар Тоҷикистон бахши ҳиндушиносӣ ба 

фаъолият шуруъ намуд. Солҳои 60-уми асри гузашта як гурӯҳ 

ҳиндушиносони ҷавон (А. Ғаффоров, Ҳ. Раҷабов, М. Усмонов, И. Нуров ва 

Д.Искандарова) баъди хатми аспирантура бо роҳнамоии устод мавзуъҳои 

марбут ба омӯзиши таъриху фарҳанги Ҳиндустонро интихоб намуда, дар 

шуъбаи шарқшиносии АИ (аз соли 1970 Институти шарқшиносӣ) ба кор 

шуруъ карданд. Ин иқдом заминаи ташаккули ҳиндушиносӣ дар Тоҷикистон 

гашта, соли 1967 бахши махсуси Ҳиндустону Покистон ба фаъолият шурӯъ 

намуд
3
. 

Аксари осори Б. Ғафуров ба сиѐсати сулҳхоҳонаи ҳукумати Ҳиндустон, 

дӯстӣ ва ҳамкорӣ байни халқҳои ҳиндӣ ва шӯравӣ дар соҳаҳои мухталифи 

илм, фарҳанг, иқтисод бахшида шуда буданд. Бисѐр мақолаҳо ва асарҳои 

олимони ҳиндӣ дар ИШ ба забони русӣ бо таҳрири Б. Ғафуров чоп шуданд. 

Масалан, соли 1963 дар нашриѐти «Наука» монографияи олими ҳиндӣ 

Ҳумоюн Кабир «Фарҳанги Ҳиндустон» чоп шуд. Соли 1973 маҷмуи 

мақолаҳо бо номи «Мировоззрение Неру», соли 1975 маҷмуи баромадҳои 

Индира Ганди бо номи «Мақолаҳо, баромадҳо ва мубоҳисаҳо» чоп шуданд. 

Барои корҳои зиѐди илмӣ-ташкилӣ соли 1968 академик Б. Ғафуров бо ҷоизаи 

байналмилалии ба номи Ҷ. Неҳру мукофотонида шуд. Соли 1969 академик Б. 

Ғафуров аввал узви ҷамъияти дӯстии Ҳиндустон бо кишварҳои хориҷӣ, 

                                                           
1
 Ғаффорова, Н. Нақши академик Бобоҷон Ғафуров дар таҳкими равобити халқҳои шӯравию ҳинд. [Матн] / 

Н. Ғаффорова. // Паѐми ДМТ, 2019. № 9. - С. 24. 
2
 Убайдуллоев, З.Ф. Индология в Таджикистане [Матн] // Индийские исследования в странах СНГ. 

Материалы научной конференции. / З.Ф. Убайдуллоев. - М.: 2007. - С. 51. 
3
 Ҳамон ҷо. - С. 51. 
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баъдан доктори ифтихории донишгоҳи Олигарх интихоб шуда буд. Ӯ 

инчунин шаҳрванди ифтихории шаҳри Калкатта интихоб шудааст
1
. 

Дар маҷаллаи ―Давлати Шӯроҳо‖ (Soviet Land), ки Сафорати ИҶШС дар 

Ҳиндустон таълиф менамуд, мақолаҳои нависандагон ва ходимони давлатии 

тоҷик низ чоп мешуд. Дар он мақолаҳои М. Турсунзода (―Халқҳои ҷаҳон 

сулҳро ҳифз мекунанд‖) ва Садриддин Айнӣ (―Қисмати неки тоҷик‖) нашр 

шуданд
2
. 

Аз тарафи дигар, дар Ҳиндустон тарҷума ва нашри асарҳои С.Айнӣ – 

повести ―Одина‖ ва романи ―Дохунда‖ соли 1948 баъди ба истиқлолият 

расидани кишвар бо саъю кӯшиши мутарҷими ҳиндӣ Раҳул Санкритяян 

ҷомаи амал пӯшид
3
.  

Кори муштараки олимони ОМ ва Ҳиндустону дигар кишварҳои минтақа 

дар доираи конференсияи байналмилалии "Замони Кушониѐн" соли 1968 дар 

пойтахти Ҷумҳурии Шӯравии Тоҷикистон шаҳри Душанбе ба мустаҳкам 

гаштани алоқаҳои маънавӣ мусоидат кард. Дар конференсия олимони шӯравӣ 

ва хориҷа аз муассисаҳои гуногуни илмӣ иштирок карданд. Маҳз дар ин 

конференсия ҷанбаҳои гуногуни алоқаҳои фарҳангӣ байни Ҳиндустон ва ОМ 

муайян гаштанд. Баъди ин ҷамъомади илмӣ ба таври фаъол дар кафедраҳои 

шарқшиносии донишгоҳҳои минтақаи Осиѐи Марказӣ, аз ҷумла ба 

ҳиндишиносӣ рӯ оварда шуд. 

Дар мустаҳкам гаштани ҳамкории халқҳои тоҷику ҳинд дар даврони 

шӯравӣ нақши Ҷамъияти дӯстӣ ва ҳамкориҳои маданӣ бо кишварҳои хориҷӣ 

бузург аст. Ин ниҳод инъикоси дипломатияи мардумӣ буда, холигии 

муносибатҳои фарҳангии халқи тоҷикро бо мардуми Ҳиндустон пур мекард. 

                                                           
1
 Турсунов, Т. Таджикско-индийские взаимоотношения (1947-2005 гг.). [Текст] / Т. Турсунов. Душанбе: 

2009. Инчунин нигаред: Ғаффоров У. Равшангари таърих (Дар бораи фаъолияти илмӣ ва меҳнатии Б. Ғ. 

Ғафуров) [Матн] / У. Ғаффоров. - Душанбе: Ирфон, 1990. – С. 202., Ғаффоров У. Рӯҳи некон дӯстӣ меоварад 

(Ҷашни 90-солагии академик Б. Ғафуров дар Ҳиндустон) [Матн] / У. Ғаффоров // Садои мардум. 1999, 3 

декабр. 
2
 Маджиди, У.К. Таджикско-индийские культурные связи (конец ХХ – начало XXI вв.): диссертация 

кандидата исторических наук / 07.00.15 // У.К. Маджиди. – Душанбе, 2016. - С. 58. 
3
 Раҷабов, Ҳ. Раҳул Санкритяян – тарҷумони асарҳои Айнӣ. [Матн] // Ҳиндустон –Тоҷикистон: 25 соли 

дӯстӣ. / Ҳ. Раҷабов. – Душанбе: 2018. - С. 47. 
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Бояд таъкид кард, ки дар доираи фаъолияти ин Ҷамъият сафари шахсони 

баландмақоми кишвар ба Ҳиндустон сурат гирифтааст. Алоқаҳои байни 

гурӯҳҳои ҷамъиятии Ҳиндустон ва Тоҷикистон соли 1962 барқарор шуданд. 

Соли 1983 ҳайати Тоҷикистон дар рӯзҳои ИҶШС дар Ҳиндустон – дар Деҳлӣ 

ва иѐлати Уттар Прадеш намояндагӣ мекард. 

Аз лаҳзаи имзои Шартнома дар бораи сулҳ, дӯстӣ ва ҳамкорӣ байни 

ИҶШС ва Ҳиндустон соли 1971 дар Тоҷикистони Шӯравӣ баргузории Моҳи 

дӯстӣ байни кишварҳо анъана гардид. Дар Тоҷикистон муддати як моҳ 

чорабиниҳои фарҳангӣ мегузарониданд, намоишгоҳҳо ташкил мекарданд, ки 

аҳолиро бо фарҳанги халқҳои дигар шинос намоянд. Шуъбаи Тоҷикистонии 

ҷамъияти Ҳиндустонӣ-Шӯравии дӯстӣ ва алоқаҳои фарҳангӣ бо кишварҳои 

хориҷӣ, ки минбаъд ба Ҷамъияти фарҳанги «Тоҷикистон – Ҳиндустон» дар 

доираи Ҷамъияти дӯстӣ бо кишварҳои хориҷии Тоҷикистон табдил гардид, 

дар пешбурди дипломатияи халқӣ байни ду кишвар нақши пешбар дошт. 

Моҳи дӯстӣ байни кишварҳо ҳар сол моҳи август баргузор мешуд, ки бо 

Рӯзи истиқлолияти Ҳиндустон (15 август) мутобиқат намуда, бо назардошти 

он аъзои ҳайати ҳиндӣ дар Тоҷикистонро бо ин сана табрик карда бо зиѐиѐни 

тоҷик дар Қасри дӯстӣ вохӯрӣ ташкил мекарданд. 

Ҳамин тариқ, таърихи ташаккули ҳамкориҳои фарҳангӣ байни 

Тоҷикистон ва Ҳиндустон асоси мустаҳкамро барои инкишофи ояндаи 

самтҳои алоқаҳои фарҳангӣ фароҳам оварданд. Ҳар як марҳилаи ҳамкориҳо 

афзалият ва хусусиятҳои хоси худро дошта, ҷанбаҳои ҳамкориҳои фарҳангӣ 

тавсеа ѐфтанд. Айни замон барои инкишофи ҳамкории фарҳангии 

Тоҷикистон-Ҳиндустон шароитҳои мусоид фароҳам омаданд, ки метавонад 

ба умқи дарки мусбати байниякдигарии халқҳо кӯмак намояд. 

Ҳамкориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон бо Покистон низ дорои таърихи 

муайян мебошад. Солҳои аввали баъди ба даст даровардани истиқлолияти 

миллӣ муносибатҳои иқтисодии хориҷии ИШ бо Покистон хеле душвор ба 

роҳ монда шуда буд. Бунѐдгароѐни исломӣ таблиғоти сахти зидди комунистӣ 
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бурда, Ҳукумати Покистони навбунѐдро маҷбур месохт, ки дар сиѐсати 

хориҷии худ бештар ба Америка сару кор дошта бошад. Солҳои баъдӣ бар 

хилофи масоили ҷойдоштаи Афғонистон сол аз сол муносибатҳои хориҷии 

ин ду давлат ба мушкилоти зиѐде дучор мешуданд
1
. 

Ҷамъияти дӯстии «Тоҷикистон – Покистон» 24 ноябри соли 1966 дар 

назди Ҷамъияти дӯстӣ ва алоқаи мадании Тоҷикистон бо кишварҳои хориҷӣ 

ташкил ѐфтааст.  

17 сентябри соли 1967 ҳайати вакилони Покистон ба Тоҷикистон омад, 

ки роҳбарии онро декани факултети забони форсии донишгоҳи Лоҳур, 

профессор Табассум ба уҳда дошт. Дар фурудгоҳ ҳайати вакилони 

покистониро Раиси ҷамъияти дӯсти ва алоқаи мадании Тоҷикистон бо 

давлатҳои хориҷӣ, Президенти Академияи фанҳои кишвар М.Осимӣ, шоир 

А.Шукуҳӣ ва нависанда С.Улуғзода пешвоз гирифтанд.  

Рӯзи дигар мулоқоти профессор Табассум бо Президенти Академияи 

фанҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон доир гардид, ки дар рафти он М.Осимӣ оид ба 

дастовардҳои иқтисодӣ ва илмӣ-фарҳангии кишвар нақл кард. Роҳбари 

ҳайати покистонӣ қайд намуд, ки алоқаҳои дӯстонаи Иттифоқи Шӯравӣ ва 

кишвари вайро дар соҳаи маданият ва илм минбаъд ҳам инкишоф додан ва 

мустаҳкам кардан зарур аст. Инчунин оид ба манфиатдор будани ҷонибҳо аз 

мубодилаи кормандони соҳаи эҷод, олимон ва мутахассисон, самаранок 

будани алоқаҳои дӯстона ва муваффақ шудан ба ҳамфикрӣ таъкид гардид. 

Ҳайати покистонӣ дар ҷумҳурӣ даҳ рӯз боқӣ монда, бо дастовардҳои 

иқтисодӣ ва мадании он аз наздик шинос гардид
2
. 

25-30 ноябри соли 1967 дар Покистон рӯзҳои маданияти Тоҷикистон дар 

доираи рӯзҳои маданияти ИҶШС баргузор гардид. Ҳайати ҶШС Тоҷикистон 

бо сарварии вазири маданият М. Назаров, шоир А.Шукуҳӣ, номзади илмҳои 

                                                           
1
 Оймаҳмадов, М. Иқтисоди ҷаҳон. [Матн] / М. Оймаҳмадов., М. Муртазоев М. - Теҳрон: 2001. - С. 605. 

2
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- С. 2 
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филологӣ Ҳ.Каримов, ҳанарманди халқӣ А.Бобоқулов, директори театри 

мусиқӣ драммавии шаҳри Ленинобод О.Назаров ба Покистон рафтанд.  

Дар баробари намоиши дастовардҳои халқ дар соҳаи иқтисоду хоҷагии 

халқ, маданият ва намоиши суратҳо дар кинотеатрҳо намоиши филмҳои 

бадеӣ ва ҳуҷҷатии ―Республикаи ман‖, ―Маорифи халқи Тоҷикистон‖, 

―Филм-консерт‖ аз эҷодиѐти мутрибону ҳофизони тоҷик намоиш дода 

шуданд
1
. 

Дар соли 1989 раиси Ҷамъияти дӯстии «Тоҷикистон – Покистон» вазири 

маданияти ҶШС Тоҷикистон Меҳрубон Назаров ва адабиѐтшиноси урду 

Шарафнисо Пӯлодова муовини раис интихоб шуда буданд
2
. 

Соли 1977 дар Душанбе ҷашнгирии 100-солагии шоири бузург ва 

файласуф Муҳаммад Иқбол сурат гирифт. Ба муносибати ин ҷашнвора 

маҷмӯаи шеърҳои шоир бо номи «Садои Машриқ» ба табъ расид
3
. 

Дар Тоҷикистон осори адибони маъруфи қораи ҳинд Асадулло Ғолиб, 

Муҳаммад Иқбол, Робиндранат Такур, Хоҷа Аҳмади Аббос, Кришан Чандар, 

Алӣ Сардори Ҷаъфарӣ, Премчанд бо теъдоди хело зиѐд ба чоп расидааст. Дар 

таҳқиқи адабиѐт ва фарҳанги ҳинд ва муаррифии адибони маъруфи 

Ҳиндустон хидмати олимони тоҷик А. Ғаффоров, Ш. Пӯлодова, Ҳ. Раҷабов, 

3. Ғаффорова, Н. Содиқова, И. Зиѐев, Б. Раҳимов, Н.Нурзод, М. Усмонов, С. 

Акрамов, 3. Раҳматуллоева. М.Нурова, Ҷ. Холов ва дигарон назаррас аст. 

Солҳои охир, махсусан адабиѐтшиносони варзида Ҳ. Раҷабов ва 3. 

Ғаффорова бо осори илмии худ дар пешрафти мактаби ҳиндшиносии тоҷик 

саҳми калон мегузоранд. Асарҳои онҳо на танҳо дар Душанбеву Москва, 

балки дар шаҳрҳои гуногуни Ҳиндустон нашр гардида, бо ҷоизаҳо тақдир 

мешаванд. 
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Нақши М. Миршакар дар кори мустаҳкам гардондани равобити адабии 

Тоҷикистону Ҳиндустон он аст, ки аввалин шуда шоир, файласуф ва 

мутафакири бузурги шарқ Муҳаммад Иқболро ба хонандаи тоҷик ошно 

намуд. Ӯ бо номи «Муҳаммад Иқбол» мақолае оиди шарҳи ҳоли мухтасар ва 

эҷодиѐти шоир иншо намуд, ки он дар шумораи 8–уми маҷаллаи «Шарқи 

сурх» соли 1958 дастраси умум гардид. Ҳамчунин дар ҳамин шумораи 

маҷалла 18 дубайтӣ, 18 ғазал ва шеърҳои Иқбол, ки 220 байтро ташкил 

менамуданд, ҷой дода шуда буданд
1
.  

Дар соли 1977 бахшида ба 100-солагии Иқбол монографияи олими 

тоҷик А.Ғаффоров таҳти унвони «Муҳаммад Иқбол» рӯйи чоп омад. Дар 

солҳои минбаъда аз ҷониби А.Ғаффоров, Ш.Пӯлодова ва олимони дигар 

маҷмӯаҳои ашъори шоир ва монографияҳо дар бораи ҳаѐт ва фаъолияти ӯ 

интишор гардиданд
2
. 

Тарҷумаи осори С.Айнӣ, М.Турсунзода, А.Шукуҳӣ дар Покистон ва 

осори Муҳаммад Иқбол ва Файз Муҳаммади Файз, дар Тоҷикистон яке аз 

самтҳои ҳамкории фарҳангии ҷонибҳо дар замони шӯравӣ ба ҳисоб 

мерафтанд
3
. 

28 октбяри соли 1983 ҳайати вакилони Ҷамъияти дӯстии Покистон бо 

Иттиҳоди Шӯравӣ, ки дар он роҳбарони шуъбаҳои дар музофотҳои Панҷобу 

Синд буданд, ба Душанбе омада, ҷиҳати таҳқими алоқаҳои дӯстӣ ва шиносоӣ 

бо дастовардҳои хаҷагии халқ ва маданияти кишвар якчанд рӯз дар кишвари 

мо қарор доштанд
4
. 

Соли 1977 дар шаҳри Душанбе Симпозиуми байналхалқӣ бахшида ба 

мушкилоти этникии таърихи қадимаи ОМ баргузор шуд, ки дар кори он аз 

ҷумла олимони Покистон ширкат варзиданд. Ин қабил чорабиниҳо дар 
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солҳои минбаъда низ ҳам дар Тоҷикистон ва ҳам дар Покистон барпо гардида 

буданд. Иштирокдорони ин вохӯриҳо пас аз бозгашт ба кишварҳои худ дар 

сафарномаҳо, мақолаҳо ва китобҳояшон оид ба таассуроти аз кишвари дигар 

гирифтаашон навишта, бо ин ба мустаҳкам гардидани муносибатҳои 

дӯстонаи байни ду кишвар саҳмгузор гардидаанд
1
. 

АИ Тоҷикистон бо бисѐр муассисаҳои илмиву фарҳангии Ҳиндустон, аз 

ҷумла бо донишгоҳи Кашмир, ба хусус бо Маркази мутолиоти ОМ робитаву 

ҳамкорӣ дорад. Натиҷаи ҳамкории донишмандони тоҷик бо профессор 

Кошинот Пандито ва Розия Ҷафри таълифу нашри як қатор асарҳо, аз қабили 

«Харитаи ҷуғрофии ҷаҳон аз рӯйи «Сурат-ул-арз»-и Хоразмӣ» ва «Дӯстони 

тоҷики ман» мебошад, ки барои китоби охирӣ профессор Пандито ба ҷоизаи 

байналмиллалии Неҳру ноил гардид
2
. 

Ҳамин тариқ, таърихи ҳамкориҳои Тоҷикистонро бо Ҳиндустон ва 

Покистон таҳлил намуда, ба хулосае омадан мумкин аст, ки:  

-ҳамкориҳои Тоҷикистон бо Ҳиндустон ва Покистон дар соҳаи илму 

фарҳанг таърихи қадима дошта, дар раванди он таъсири фарҳангу 

маънавиѐти онҳо ба якдигар назаррас мебошад. Нақши бузурги тамаддуниро 

тоҷикон дар масири Роҳи абрешим бозиданд. Агар суғдиҳо дар масири Роҳи 

абрешим ба густариши дастовардҳои иқтисодӣ ва фарҳангӣ мусоидат карда 

бошанд ҳам, пас нақши бохтариҳо дар паҳн кардани мероси қадим ба Шарқ 

дар густариши фарҳанги буддоия, фарҳанги мавҷудияти тӯлонии низому 

ҷараѐнҳои мухталифи динӣ ниҳоят бузург мебошад; 

- бо густариши Давлати Ғуриѐн ба шимоли Ҳиндустон ва таъсиси 

давлатдории Султонҳои Деҳлӣ нақши забони тоҷикӣ-форсӣ дар нимҷазира 

мустаҳкам шуда, тақрибан 800 сол забони давлатӣ ва коргузорӣ ба шумор 
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мерафт. Бо таъсиси давлати Темуриѐни Ҳинд фарҳанги форсӣ ва ҳиндӣ 

омезиш ѐфтанд, ки дар он нақши тоҷикон муҳим арзѐбӣ мешуд;  

- бо муҳоҷирати тоҷикон, махсусан аҳли илму ҳунар ба Ҳиндустон дар 

ин ҷо доираи адабии муайяни тоҷику форс ташкил мегардад, ки ба пайдоиши 

шоирони бузург – Амир Хусрави Деҳлавӣ, Мирзо Абдулқодири Бедил, 

Зебунниссо ва дигарон мусоидат мекунад. Инчунин омезиши забонӣ ба 

ташаккули забони нав – забони урду замина мегардад; 

- бо ташкили давлати Шӯравӣ ҳамкориҳо дар сатҳи нав ба роҳ монда 

шуданд. Мутаассифона Ҳиндустон дар асоси омили динӣ тақсим шуда, дар 

фазои он се давлат – Ҳиндустон, Покистон ва Бангладеш пайдо шуданд. 

Махсусан, ҳамкориҳои тоҷикон дар ҳайати Иттифоқи Шӯравӣ бо Ҳиндустон 

нисбатан хуб буданд, ки тамоми соҳаҳои фарҳангиро дар бар мегирифтанд; 

- ҳамкориҳои илмӣ-фарҳангии Тоҷикистон бо Покистон низ ба роҳ 

монда шуд, чунки халқҳоро умумияти зиѐди фарҳангӣ-маънавӣ 

мепайвастанд; 

- маҳз заминаи мустаҳками ҳамкориҳо ва умумиятҳои таърихӣ, илмӣ ва 

фарҳангӣ барои дар сатҳи нав ба роҳ мондани ҳамкориҳои мутақобила омили 

асосӣ гардид. 

 

1.2. Ташаккули ҳамкориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон бо Ҷумҳурии 

Ҳиндустон дар охири асри ХХ (1991-1999) 

Муддатҳои мадид Осиѐи Марказӣ нақши як маркази фарҳангӣ ва илмиро 

адо мекард. Ва имрӯз низ аз лиҳози захираву имкониятҳо аз манотиқи 

сарватмандтарини дунѐ маҳсуб мешавад, ки дар он бузургтарин захираҳои 

инсонӣ, канданиҳову маъданҳои табиӣ, сарватҳои илмӣ маънавӣ ва фарҳангӣ 

мавқеият доранд.  

Тавре, ки дар зербоби аввал таъкид гардид, ҳамкориҳои фарҳангии 

Тоҷикистон ва Ҳиндустон аз даврони шӯравӣ чӣ дар шакли умумӣ ва чӣ бо 



44 

 

иѐлоти алоҳидаи Ҳиндустон сурат мегирифтанд. Масалан, соли 1990 боздиди 

ҳайати Тоҷикистон аз шаҳри Лакҳнави иѐлоти Уттар Прадеш ба амал омад, 

ки дар рафти мулоқот бо мири шаҳр дар баробари масъалаҳои марбут ба 

тавсеа ва мустаҳкам намудани дӯстӣ байни Тоҷикистон ва иѐлоти Уттар 

Прадеши Ҳиндустон инчунин масъалаҳои зерин баррасӣ шуданд: 

- дар бораи баргузор намудани рӯзҳои Тоҷикистон дар иѐлоти Уттар 

Прадеш ва рӯзҳои Уттар Прадеш дар Тоҷикистон (солҳои 1992-1993); 

- дар бораи мубодилаи ҳайатҳои ҷавонон; 

- ташкили намоишгоҳҳои рассомони тоҷик; 

- мубодилаи оҳангсозон ва ҳунармандони ду кишвар; 

- дар бинои Ҷамъияти дӯстии ҳиндӣ-шӯравӣ дар иѐлоти Уттар Прадеш 

муҷаҳҳаз сохтани гӯшаи Тоҷикистон
1
. 

Олими тоҷик Умаров Х.У. бо дастгирии ҳамкорони ҳиндӣ Ҷамъияти 

Ҳиндустон-Тоҷикистонро таъсис дод. Яке аз муассисони Ҷамъият вазири 

кишварзии Ҳиндустон доктор Бал Рам Ҷохар буда, раиси он доктор Кришан 

Бир Чаутхари интихоб гардид. 

Вале бар асари пош хӯрдани Иттиҳоди Шӯравӣ (дар соли 1991) 

минтақаро марзҳои ҷадиди давлатҳои навзуҳур ҷудо карданд. Дар 

муносибатҳои тарафайн ва равобити инсонӣ монеаҳои сунъӣ эҷод гардид, ки 

ҳамаи ин омилҳо ба буҳрони шадиди иқтисодӣ оварда расонд.  

Дар Тоҷикистон бошад, он буҳрон бо ҷанги шаҳрвандӣ тавъам омад, ки 

фақат хисороти иқтисодии он беш аз 10 миллиард доллари амрикоиро 

ташкил дод. Дар айни замон барҳам хӯрдани Иттиҳоди Шӯравӣ ба ифтитоҳи 

сарҳадот ва пайдоиши имконияти эҳѐи равобит бо ҳамсоягони худ дар Осиѐ – 

Ҷумҳурии Ҳиндустон, Ҷумҳурии Исломии Покистон, Ҷумҳурии Халқии 

Хитой, Эрон, Афғонистон ва кишварҳои дигар мусоидат намуда, барои 
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рушду густариши иртибототи мутақобилан судманди ҳамсоягӣ замина 

муҳайѐ сохт
1
. 

Бо касби истиқлолияти сиѐсии ҷумҳуриҳои Осиѐи Марказӣ, Ҷумҳурии 

Ҳиндустон дар ҳамкорӣ бо онҳо аз ҷумла Тоҷикистон аҳамияти зиѐдро ба 

ҷанбаи сиѐсӣ медод. Метавон якчанд сабабҳои ин тамоюлро тавсиф намуд. 

Ҳиндустон аз воқеаҳои Тоҷикистон марбут ба ҷанги шаҳрвандӣ дар 

ҷумҳурӣ бо нигаронӣ пайгирӣ менамуд. Дар баробари ин Ню-Деҳли дар 

маҷмуъ ҷонибдори режими дунявӣ буд. Танзими низоъ, аз ҳама муҳим, 

шакли инкишофи минбаъдаи Тоҷикистон дар Ҳиндустон дастгирӣ ѐфт. Он 

дар сатҳи муайян шиддати иловагӣ ва нигаронии Ҳиндустонро оид ба 

воқеаҳои ҷорӣ ва ояндаи манфӣ дар тамоми Осиѐи Марказӣ дур кард. Ба ғайр 

аз ин, таҳлилгарони ҳиндӣ қайд мекарданд, ки аз нуқтаи назари амният барои 

Ҳиндустон Тоҷикистон аз ҷиҳати стратегӣ кишвари муҳим мебошад, зеро бо 

Афғонистон ва Ҷумҳурии Халқии Хитой ҳамсарҳад буда, инчунин дар 

наздикии қисмати истилошудаи Кашмир аз тарафи Ҷумҳурии Исломии 

Покистон қарор дорад. 

Аз тарафи дигар, Ҳиндустон Тоҷикистонро ҳамчун яке аз кишварҳои 

дорои ҷанбаи манфии динӣ дар ҳаѐти иҷтимоӣ баррасӣ мекард: «...дар 

Тоҷикистон ислом омили назаррас мебошад»
2
. Омили мазкур дар маҷмӯъ 

инчунин бо ғояи Ҳиндустон нисбати таъмини амнияти минтақа ва умуман 

дар фазои Осиѐи Марказӣ ва Ҷанубӣ мувофиқат менамояд, вале баррасии 

алоҳидаро талаб мекунад. Бо назардошти ин метавон ҳолати ҷанбаи динии 

низои дохилӣ дар Тоҷикистонро таъкид кард, ки ба онҳо муаллифони ҳиндӣ 

таваҷҷӯҳ доранд. 

Тавре Е. Руденко таъкид менамояд, Ҳиндустон — кишвари дуюми 

бузурги ҷаҳон аз рӯйи теъдоди мусулмонон— доим кӯшиш ба «истиқрори 

муносибатҳои мусбат бо давлатҳои исломиро дошта, мехоҳад, ки онҳо қисми 

                                                           
1
 Раҳмон, Э. Истиқлолияти Тоҷикистон ва эҳѐи миллат. Ҷ. VII. [Матн] / Э. Раҳмон. – Душанбе: 2007. - С. 132. 

2
 Раҳмон, Э. Истиқлолияти Тоҷикистон ва эҳѐи миллат. Ҷ. VII. [Матн] / Э. Раҳмон. – Душанбе: 2007. - С. 152 



46 

 

стратегияи покистонӣ нагарданд ва ба муқобили худи ӯ истифода 

нашаванд»
1
. Аз ҷумла, нигаронии Ню-Деҳлӣ дар он буд, ки дар мулоқоти 

кишварҳои аъзои — СКИ дар Қарочӣ соли 1993 қатънома вобаста ба Кашмир 

бо мавқеи шадид нисбати Ҳиндустон қабул карда шуд. 

Вале баъди ин мулоқот роҳбарони кишварҳои Осиѐи Марказӣ чандин 

бор изҳор доштанд, ки имзои худро таҳти қатъномаи мазкур истисноан зери 

фишори Покистон ҳамчун кишвари мизбон гузоштанд. Минбаъд дар 

мулоқоти роҳбарони кишварҳои аъзои СКИ маҳз намояндагони кишварҳои 

Осиѐи Марказӣ оҳанги зидиҳиндиро дар сурати зуҳури он нарм мекарданд. 

Бо назардошти ин, метавон гуфт, ки Ню-Деҳлӣ баъди узвияти кишварҳои 

Осиѐи Марказӣ ба СКИ нисбати он мавқеи худро тағйир дод. Ҳиндустон 

муътақид гашт, ки ислом барои он таҳдид намебошад. Зиѐда аз он, баъзе 

муҳаққиқон пешбинӣ менамоянд, ки ҳарчанд «афзоиши таваҷҷӯҳи Ню-Деҳлӣ 

ба ОМ аз доираи муқовимат бо Покистон дар минтақа берун аст... вале 

Ҳиндустон метавонад нигоҳи ҷаҳони мусулмониро ба Кашмир тағйир диҳад, 

агар ба он муаяссар гардад, ки давлатҳои мусулмонии Осиѐи Марказӣ дар 

СКИ нигоҳи ҳиндии масъалаи Кашмирро намояндагӣ кунанд». Дар баробари 

ин, маҳз омили Осиѐи Марказӣ дар СКИ мавқеи Покистонро нисбатан коҳиш 

дод, зеро ихтилофи онро бо дигар давлатҳои ҷаҳони ислом дар рафти 

рақобати онҳо барои нуфуз дар Осиѐи Марказӣ зиѐд намуд. 

Дар Тоҷикистон низ хуб дарк мекунанд, ки Ҳиндустон аксари 

таҳдидҳоро барои амнияти худ маҳз бо ислом алоқаманд намедонад. Бо 

назардошти ин қайд мегардад, ки вобаста ба ин омил «ҳамкориҳои дуҷониба 

[Ҳиндустон ва Тоҷикистон] бояд эҳтиѐткорона ва мутавозин бошад»
2
. 

Бо назардошти нақш ва дараҷаи нуфузи Ҷумҳурии Ҳиндустон ҳамчун 

давлати бузурги минтақа дар равандҳои сиѐсии минтақа, ҳамчунин 

робитаҳои бисѐрасраи таърихӣ ва фарҳангии халқи тоҷик бо халқи ҳинд ва 

                                                           
1
 Руденко, Е. Взгляд Нью-Дели на особенности индийско-таджикистанского политического взаимодействия 

[Текст] / Е. Руденко // Центральная Азия и Кавказ №2. (62), 2009. - С. 154 
2
 Ҳамон ҷо. - С.155. 
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имкониятҳои зиѐди иқтисодӣ ва технологии он Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 

оғози даврони истиқлолияти давлатии хеш то ба имрӯз пайваста кӯшиш 

дорад, ки бо ин кишвар ҳамкориҳои бисѐрҷонибаро густариш ва тақвият 

диҳад. Гароиши Ҳиндустон ба демократия ва дунявигароӣ, муқобилияти он 

ба таассуби динӣ, терроризм ва ифротгароӣ дар партави дигаргуниҳои 

геополитикие, ки дар дунѐ ба вуҷуд омадаанд, таваҷҷӯҳи оламиѐнро ба ин 

кишвар боз ҳам бештар гардонд
1
.  

Муносибатҳои дипломатӣ байни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии 

Ҳиндустон 28-уми августи соли 1992 оғоз гардиданд
2
. Рушди муносибатҳои 

кишварҳо чӣ бар асоси тавофуқномаҳои дуҷониба ва ҳам дар чаҳорчӯби 

созмонҳои минтақавӣ ба нафъи ду кишвар ва дар маҷмӯъ ба манфиати сулҳу 

субот, амният, рушди иқтисодӣ ва ҳамгироии бештари минтақавӣ хоҳад буд. 

Аз ҷониби дигар, ҳамкорӣ дар соҳаи татбиқи арзишҳои демократӣ, 

дунявӣ ва ташкили давлати ҳуқуқбунѐд бо Ҳиндустон, ки ҳадафи асосии 

кишвари мо аз рӯзҳои аввали истиқлолият буд, барои Тоҷикистон аҳамияти 

муҳим дорад. Тавре Пешвои миллат таъкид кардаанд: ―Ба андешаи мо 

демократия шакли пешрафта ва қобили қабули созмондиҳии низоми сиѐсӣ ва 

фаъолияти иҷтимоӣ буда, бо сирати иҷтимоӣ, фарҳангӣ ва хислати 

тамаддуни ҳамаи миллатҳо ва халқҳо созгор аст. Масалан, таҷрибаи 

таърихии мамолики ҷаҳон, аз ҷумла Ҳиндустон исботи он аст‖
3
. 

Собиқ сарвазири Ҳиндустон, олими шинохта, муаррих ва шоир А. Б. 

Ваҷпай дар маросими ифтитоҳи конфронси байналмилалии бахшида ба 90-

солагии академик Б. Ғафуров (28 июли соли 1999) оид ба омилҳои 

пайвандкунандаи ду қисмати қитъаи Осиѐ чунин гуфта буд: ―Пойтахтҳои 

ҷамоҳири ОМ – Тошканд, Алма-Ато, Бишкек, Душанбе ва Ашқобод аз 

лиҳози ҷуғрофӣ ба Деҳлӣ аз баъзе шаҳрҳои асосии мо наздиктаранд. Вале дар 
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2
 25 қадам дар паҳнои олам. - Душанбе: 2016. – С. 81. 
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бораи наздикии мо на танҳо ҷуғрофия шаҳодат медиҳад. Риштаҳои таърихӣ 

аз он дида наздиктар ва қавитар ба шумор мераванд
1
‖. 

Соли 1993 ҷаноби Делип Мехта сафири фавқуллода ва мухтори 

Ҳиндустон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон таъин карда шуд, ки қароргоҳаш дар 

шаҳри Тошканд буд. Ҷаноби Делип Мехта, пеш аз ҳама иҷрои тамоми 

масъалаҳои доир ба корҳои дипломатӣ, иқтисодӣ, тиҷоратӣ ва додани 

визаҳои вурудро ба уҳда дошт
2
. 

Бояд таъкид намуд, ки барои роҳандозӣ ва тақвияти ҳамкорӣ сафарҳои 

гуногунсатҳ ва ҳайат аз ин кишвар ба анҷом расиданд. Моҳи феврали соли 

1993 аввалин сафари расмии намояндагони Ҷумҳурии Тоҷикистон ба 

Ҷумҳурии Ҳиндустон таҳти роҳбарии раиси Шӯрои вазирони Ҷумҳурии 

Тоҷикистон (А.Абдуллоҷонов) баргузор гардид. Дар ҷараѐни ин сафар 6 

ҳуҷҷати байнидавлатӣ ба имзо расиданд, ки муҳимтаринашон вобаста ба 

самти илму фарҳанг инҳо буданд: 

• Эъломия дар бораи принсипҳо ва самтҳои ҳамкорӣ байии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Ҳиндустон; 

• Созишномаи байниҳукуматии Тоҷикистон ва Ҳиндустон оид ба 

ҳамкорӣ дар соҳаи фарҳанг, санъат, маориф ва воситаҳои иттилооти умум (аз 

ҷумла кинематография) ва варзиш. 

Баъди имзои Созишнома дар соҳаи фарҳанг, санъат, маориф, илм, 

васоити ахбори омма (аз ҷумла, кинематография) ва варзиш вазири фарҳанги 

Ҷумҳурии Тоҷикистон 13 июли соли 1993 дар Тошканд бо Котиби дуюми 

Сафорати Ҳиндустон дар Ӯзбекистон барои фаъолшавии алоқаҳои фарҳангӣ 

бо кишвари мо мулоқот намуд. Дар натиҷаи вохӯрӣ дар самти барномаҳои 

мубодилаи техникӣ Ҳиндустон дар соҳаи такмили ихтисоси соҳаи фарҳанг 10 

квота ҷудо кард. Боиси таъкид аст, ки аввалин квотаҳои такмили ихтисос 

барои кормандони соҳаи фарҳанг пешбинӣ шуда буданд. 
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Дар радифи таҷрибаи мавҷудаи моҳҳои фарҳангӣ аз 9 то 16 августи соли 

1993 ҳафтаи дӯстии Тоҷикистон-Ҳиндустон баргузор гардид, ки ба 46-умин 

солгарди эъломи истиқлолияти Ҳиндустон бахшида шуда буданд. Дар ин 

ҷашнвора сафири Ҳиндустон дар Ӯзбекистон ва Тоҷикистон Дилип Мехта 

иштирок намуд. 

Соли 1993 баъди боздиди расмии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба 

Ҳиндустон иҷрокунандагони рақси классикии «Катҳак» Рани Ханам ва Лата 

Сингх бо мақсади мубодилаи таҷриба ва шиносоӣ бо фарҳанги минтақаҳои 

кишвар ба Тоҷикистон омаданд. Онҳо бо ходимони санъат ва омӯзгорони 

Донишкадаи санъати Тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода вохӯрда аз 

Осорхонаи асбобҳои мусиқии ба номи Г. Завқибеков дидан карданд, 

таассурот ва андешаҳои худро изҳор намуданд
1
. 

Мубодилаи афкор нишон дод, ки ҷонибҳо ҳадафи қатъии инкишофи 

алоқаҳои фарҳангиро доранд. 

Моҳи январи соли 1994 сафари кории муовини аввали ВКХ Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ба шаҳри Деҳлӣ сурат гирифт. Баъди имзошавии ‖Созишнома 

оид ба алоқаҳои ҳавоӣ‖ аввалин хатти ҳавоии байналмилалии Душанбе-

Деҳлӣ ва Деҳлӣ - Душанбе, баъдтар, Душанбе-Деҳлӣ-Лондон ва Лондон - 

Деҳлӣ - Душанбе кушода шуд
2
. 

Дар ҳамон сол шаҳрванди Ҳиндустон Лалит Кумар Малхотра Консули 

фахрии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Ҷумҳурии Ҳиндустон таъйин шуд. 

Ҳамзамон ҷониби Ҳиндустон низ ба рушди ҳамкорӣ бо кишвари мо 

таваҷҷӯҳ зоҳир намуд. Ҳукумати Ҳиндустон низ барои наздиктар шинос 

шудан бо Ҷумҳурии Тоҷикистон моҳи июни соли 1994 сафари ҳайати 

вакилони олимақоми Ҳиндустонро ташкил намуд, ки ин сафар таҳти 

роҳбарии вазири давлатии корҳои хориҷии Ҳиндустон Салмон Хуршед ба 

                                                           
1
 Маджиди, У.К. Таджикско-индийские культурные связи (конец ХХ – начало XXI вв.): диссертация 

кандидата исторических наук / 07.00.15 // У.К. Маджиди. – Душанбе, 2016. - С. 69. 
2
 Оймаҳмадов, М. Иқтисоди ҷаҳон. [Матн] / М. Оймаҳмадов., М. Муртазоев. - М.: Теҳрон. 2001. - С. 576. 



50 

 

пойтахти Тоҷикистон сурат гирифт
1
. Ин боздид яке аз иқдомҳои муҳим дар 

самти мустаҳкам кардани пойгоҳи қонунгузории алоқаҳои Тоҷикистон ва 

Ҳиндустон дар самти мубодилаи фарҳангӣ, илмӣ ва маориф гардида, қарор 

дар бораи таъсис додани ―Комиссия оид ба ҳамкорӣ дар соҳаи иқтисод, илм 

ва тиҷорат байни кишварҳо‖ қабул шуд. 

Мувофиқи маълумоти мудири кафедраи филологияи Ҳиндустони 

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (минбаъд ДМТ) профессор Ҳ. Раҷабов 

сафоратхонаи Ҳиндустон дар Тоҷикистон кафедраи номбурдаро дар солҳои 

душвортарин – солҳои буҳрони сиѐсиву иқтисодӣ дастгирӣ намуда, бо 

луғатҳо, асбобҳои аѐнӣ, маҷаллаҳо, китобҳои бадеӣ ва ҳатто асбобҳои 

дафтардорӣ таъмин мекардааст. Илова бар ин, дар чопи китобҳои дарсӣ, 

гузаронидани конференсияҳои илмӣ, ба Ҳиндустон фиристодани донишҷӯѐн 

ва омӯзгорон барои давоми таълим ва такмили ихтисос кӯмак кардааст
2
. 

Бо мақсади таҳким ва инкишофи ҳамкориҳои мавҷуда моҳи декабри 

соли 1995 нахустин сафари расмии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Э. 

Раҳмон ба давлати Ҳиндустон сурат гирифт. Зимни сафар 5 ҳуҷҷат ба имзо 

расид: 

• Созишнома дар бораи инкишофи муносибатҳои минбаъда; 

• Созишнома дар бораи ҳавасмандкунӣ ва ҳимояи дуҷонибаи 

сармоягузориҳо; 

• Созишнома дар бораи таъсиси комиссияи давлатии муштарак оид ба 

ҳамкорӣ дар соҳаи савдо, иқтисодиѐт, илм ва техника; 

• Созишнома оид ба ҳамкорӣ дар соҳаи илм ва технология; 

• Созишнома оид ба ҳамкорӣ дар соҳаи тандурустӣ. 

Зимни сафар ҳайати олимақоми Тоҷикистон бо осори қадимаи шаҳри 

Деҳлӣ шинос шуда, барои боз ҳам пурратар омӯхтани зиндагии мардуми 
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ҳинд, урфу одат ва фарҳанги онҳо, таҷрибаи пешқадами онҳо дар соҳаи 

кишоварзӣ аз шаҳрҳои Агра, Бангалор ва Мумбай (Бомбей) боздид намуд. 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Э.Раҳмон шиносоии худро дар 

шаҳри Агра аз зиѐрати оромгоҳи машҳури таърихии Тоҷмаҳал оғоз намуд. 

Зимни шиносоӣ бо ѐдгории Тоҷмаҳал, яке аз олимони маъруфи 

бостоншиноси ҳинд, ки ҳайатро роҳбаладӣ мекард, ба Э.Раҳмон дар бораи 

сангҳои қиматбаҳое, ки деворҳои Тоҷмаҳалро оро медоданд, маълумоти 

муфассал дод
1
. 

Мувофиқи маълумоти соли 1996 дар Ҳиндустон 20 млн. форсизабонон 

истиқомат мекарданд. Тоҷикони муҳоҷир асосан баъд аз инқилоби Октябр, 

солҳои 20-30-юми қарни ХХ, солҳои Ҷанги Бузурги Ватанӣ ва солҳои баъд аз 

ҷанг ва хусусан солҳои 90-уми асри ХХ аз Осиѐи Миѐна ба воситаи 

Афғонистон ба Ҳиндустон омада будаанд
2
. 

Яке аз аввалин мансабдорони муассисаи фарҳангии Ҳиндустон, ки аз 

Ҷумҳурии Тоҷикистон дидан намуд, директори генералии Шӯрои Ҳиндустон 

оид ба ҳамкориҳои фарҳангӣ бо кишварҳои хориҷӣ Химачан Сом буд. 22 

октябри соли 1997 дар бинои Ҷамъияти дӯстӣ ва равобити фарҳангии 

Тоҷикистон (ҶДРФТКХ) раиси он Майсара Калонова бо иштироки раѐсати 

ҷамъият ва фаъолон доктор Х. Сомро истиқбол намуд. Маҳз ин вохӯрӣ ба 

инкишофи муносибатҳо дар соҳаи ҳамкории фарҳангӣ такон бахшид. Ӯ 

пешниҳод намуд, ки дар Тоҷикистон Рӯзҳои фарҳанги Ҳиндустон баргузор 

шаванд, Маркази фарҳангӣ дар назди сафорати Ҳиндустон дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ифтитоҳ гардад, ки дар доираи он метавон курсҳои омӯзиши 

рақсҳои ҳиндӣ, мубодилаи маводи видеоӣ ва ҷудо кардани идрорпулӣ барои 

хоҳишмандони рақсҳои ҳиндиро ба роҳ монд
3
. 
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Аз соли 1997 оғоз карда, ҳукумати Ҳиндустон барномаҳои идрориро 

барои хатмкунандагони мактабҳои олии тоҷик барои маълумоти 

баъдидипломӣ ҷудо намуд, ки таваҷҷӯҳи хидматчиѐни давлатии Ҷумҳурии 

Тоҷикистонро баҳри гузаштан аз курсҳои омодагӣ дар самтҳои мухталиф ва 

омӯзиши таҷрибаи Ҷумҳурии Ҳиндустон дар 60 соли истиқлолият ҷалб сохт. 

Аз ҳамон сол марҳилаи нави омӯзиши Ҳиндустон, акнун дар шакли нав, 

аллакай дар кишвари мизбон оғоз гардид. 

Айни замон тавассути Шӯрои Ҳиндустон оид ба ҳамкориҳои фарҳангӣ 

Ҳукумати Ҷумҳурии Ҳиндустон зиѐда аз 300 донишҷӯи тоҷик дар 

донишгоҳҳои Деҳлӣ, Ҳайдаробод, Пуна, Майсур, Лакҳнав ва ғайра 

маълумоти тахассусӣ гирифта, зиѐда аз 500 хидматчии давлатӣ бо таҷрибаи 

Ҳиндустон шинос шуданд. Дар асоси барномаҳои таълимӣ, донишҷӯѐни 

тоҷик на танҳо ба таълимоти магистрӣ, ки муҳлати таҳсил дар он 2 солро 

ташкил мекунад, балки бо барномаҳои таълимии доктории донишгоҳҳои 

ҳиндӣ таваҷҷӯҳ намуданд. Дар миѐни онҳо метавон донишҷӯи факултети 

филологияи ДМТ Гулшан Зуҳуроваро ном бурд, ки ба докторантураи 

Маркази омӯзиши Осиѐи Марказии Донишгоҳи ба номи Ҷ. Неҳруи шаҳри 

Деҳлӣ таҳсил кардааст
1
. 

Ҳамин тариқ, масъалаи ташаккули ҳамкориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистонро 

бо Ҷумҳурии Ҳиндустон дар охири асри ХХ омӯхта мо бо чунин хулосаҳо 

расидем: 

- аз оғози истиқлолият Ҳиндустон ба кишвари мо таваҷҷӯҳи ҷиддӣ 

дошта, Тоҷикистон низ бо назардошти умумияти таърихӣ ва фарҳангӣ 

пешбарии ҳамкориҳои фарҳангӣ, инчунин ташаккули муносибати сиѐсӣ ва 

истифодаи таҷрибаи ташкили ҷомеаи шаҳрвандӣ ва амалӣ кардани арзишҳои 

демократиро бо он хоҳон буд; 

                                                           
1
 Маджиди, У.К. Таджикско-индийские культурные связи (конец ХХ – начало XXI вв.): диссертация 

кандидата исторических наук / 07.00.15 // У.К. Маджиди. – Душанбе, 2016. - С.72. 
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- новобаста аз нооромӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар солҳои 90-уми 

асри XX, имзои созишнома дар бораи фарҳанг ва илм ҳамчун такони нек 

барои инкишофи ояндаи ҳамкориҳо дар соҳаи фарҳанг хизмат карданд. Онҳо, 

аввалан, барои ташкили шароити мусоид дар роҳи инкишофи алоқаҳои 

анъанавии фарҳангӣ ба маънои васеъ фароҳам овард, ки дар ифтитоҳи 

Сафорати Ҳиндустон дар Тоҷикистон (дар марҳилаи аввал бо иқомат дар 

шаҳри Тошканд) инъикос ѐфта, дуюм, алоқаҳои бевоситаро байни вазорату 

идораҳои дахлдори ҳар ду кишвар дар самти созмонҳои иҷтимоӣ, 

иттиҳодияҳои эҷодӣ, ассотсиатсияҳо, фондҳо ва марказҳои фарҳангӣ 

дастгирӣ менамоянд; 

- махсусияти ҳамкориҳои ду кишвар дар охири асри ХХ бо кӯшишҳои 

эътирофи мавқеъҳои расмии якдигар, инкишофи ҳамкорӣ, ба роҳ мондани 

самтҳои нави он ва дар сатҳҳои гуногун, роҳҳои ҳалли муштараки 

мушкилоти мавҷуда алоқаманд буда, заминаи рушди ҳамкориҳои мутақобила 

дар оғози ҳазораи навин гаштанд; 

- ташаккули ҳамкориҳои гуногунҷабҳа байни Тоҷикистон ва Ҳиндустон 

заминаи пойдорро барои рушди робитаҳои илмӣ, адабӣ ва фарҳангӣ миѐни 

онҳо асос гузошт. 

 

1.3. Истиқрори ҳамкориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон бо Ҷумҳурии 

Исломии Покистон дар охири асри ХХ  

Халқҳои Тоҷикистон ва Покистонро асрҳои аср урфу одатҳои миллӣ, 

дину оин, қаробати забон, фарҳангу маданият бо ҳам қарин ва мустаҳкам 

менамуд.  

 Густариши забон ва адабиѐти форсии дарӣ дар сарзамини зебои 

Кашмир аз асри XIV оғоз ѐфта, Бобо Ҳоқӣ, Мулло Фирузи Кашмирӣ, Шайх 

Яъқуби Сарфии Кашмирӣ ва дигарон аз аввалин сухансароѐни форсизабони 

Кашмир буданд. 
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Дар нимаи дувуми асри XIX ва асри XX намояндагони барҷастаи назми 

форсии Ҳиндустону Покистон Мирзо Асадулло Ғолиб, Аллома Муҳаммад 

Иқбол, Файз Аҳмад Файз ва дигарон ба шумор мераванд. 

Яке аз муҳимтарин омиле, ки Тоҷикистонро бо Покистон мепайвандад 

халқҳо мебошад. Ҳамчунин мавқеи ҷуғрофӣ ва вобаста ба ин манфиатҳои 

умумии таъмини амнияти минтақа барои барқарор намудани густариши 

муносибатҳои ҳамаҷониба заминаи хуб фароҳам овардааст. 

Ҷумҳурии Исломии Покистон яке аз аввалин кишварҳоест, ки 

истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистонро ба расмият шинохта, 

алоқаҳои дипломатии худро барқарор намуд ва аз ҳамин давра марҳилаи наве 

дар муносибатҳои байнидавлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии 

Исломии Покистон оғоз гардид. 

Тоҷикистон аз байни давлатҳои Осиѐи Миѐна аз лиҳози ҷуғрофӣ 

кишвари наздиктарин бо Покистон мебошад ва ҳар ду давлат дорои 

тамаддуну фарҳанги муштарак буда, ҳоло байни ҳам равобити хуби 

дипломатӣ доранд. Ҷумҳурии Исломии Покистон яке аз кишварҳои бузурги 

минтақаи ҷануби Осиѐ ва ҳамсоягони Тоҷикистон буда, фосилаи 

наздиктарини роҳи заминии байни Тоҷикистон ва Покистон дар минтақаи 

Вахони Бадахшон аз 15 то 60 км-ро ташкил медиҳад. 

Рушди ҳамкориҳо бо кишварҳои соҳибистиқлоли Осиѐи Марказӣ, 

бахусус Ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз самтҳои стратегияи сиѐсати хориҷии 

Ҷумҳурии Исломии Покистонро ташкил мекунад. 

Ба хотири ба роҳ мондани равобити дуҷонибаи байни Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Исломии Покистон 2-4 декабри соли 1991 ҳайати 

баландпояи расмии Ҷумҳурии Исломии Покистон таҳти сарварии вазири 

давлатӣ оид ба иқтисоди Ҷумҳурии Исломии Покистон Сардор Осиф Аҳмад 

Алӣ ба Ҷумҳурии Тоҷикистон сафари расмӣ ба амал оварда, ба оғози 

муносибатҳои расмии байниҳамдигарии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии 

Исломии Покистон ибтидо гузошт. 
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Дар ҷараѐни ин сафар, 1 июни соли 1992 дар баробари шиносоӣ бо 

роҳбарияти олимақоми давлати Покистон комѐбиҳои бадастовардаи ин 

кишвар дар соҳаи истеҳсолот, илм ва техника якчанд созишномаҳои 

байнддавлатӣ ба имзо расид: 

1. Эьломия оид ба принсипҳои ҳамкории байни Ҷумҳурии Тоҷикистон 

ва Ҷумҳурии Исломии Покистон; 

2. Созишнома оид ба ҳамкории илмӣ-техникии байни ҳукуматҳои 

Тоҷикистону Покистон; 

3. Созишнома байни ҳукуматҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Покистон 

оид ба ҳамкорӣ дар соҳаи фарҳанг, варзиш ва сайѐҳӣ. 

Аммо дере нагузашта, бо сабаби дар Тоҷикистон cap задани даргириҳо 

амалӣ шудани нақшаҳо дар бахши масъалаҳои сиѐсӣ, иқтисодӣ, фарҳангӣ 

муваққатан боздошта шуд. 

Дар мулоқот бо Президенти вақти Ҷумҳурии Тоҷикистон Р. Набиев ва 

вазири корҳои хориҷӣ Л.Қаюмов тарафи Покистон изҳор намуданд, ки 

ҳадафи боздиди онҳо барқарор кардани муносибатҳои неку бародарона бо 

Ҷумҳурии Тоҷикистон аст. Ҷониби Покистон изҳор дошт, ки барои ба роҳ 

мондани робита бо давлатҳои ҷаҳон ба Тоҷикистон кӯмак кардан мехоҳад. 

Боздиди мазкур барои самтҳои минбаъдаи алоқаҳои хориҷии иқтисодии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Исломии Покистон замина гузошт
1
. 

Маҳз баҳри тақвияти муносибати кишварҳо дар асоси баробар ва 

эътирофи манфиатҳои мутақобила Ҷумҳурии Исломии Покистон 

истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистонро ба расмият шинохта, бо он 

дар санаи 6 июни 1992 муносибатҳои дипломатиро барқарор намуд
2
. 

Соли 1992 сафари аввалини расмии олимартабаи Ҳукумати Ҷумҳурии 

Исломии Покистон бо сарварии вазири иқтисодиѐти ин давлат Сардор Осаф 

                                                           
1
 Шодиев, Ҳ. Марҳилаи навин дар равобити Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Исломии Покистон. [Матн] 

/ Ҳ. Шодиев // Тоҷикистон ва ҷаҳони муосир. № 2. (11) 2006. - С. 70. 
2
 Муносибатҳои Тоҷикистон бо Покистон. [Манбаи электронӣ]. // URL: https://mfa.tj/tg/main/view/23 

/munosibathoi-tojikiston-bo-pokiston. (санаи муроҷиат. 28.06.2018). 
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Али ба Ҷумҳурии Тоҷикистон оғоз гардид. Мақсади асосии ин сафар дар 

баробари шиносоӣ бо роҳбарияти нави Ҳукумати Тоҷикистон масъалаҳои 

омӯхтани вазъи сиѐсии давлат, фикру ақидаҳои роҳбарияти онҳо, мақсаду 

мароми ҳизбҳои сиѐсӣ, муайян намудани мавқеи ҳизбҳо дар ҷамъият иборат 

буд. Бояд қайд кард, ки қисми муайяни роҳбарияти Ҷумҳурии Исломии 

Покистон, ки намояндагони ҳизби "Лигаи мусулмонони Покистон" буданд, 

умед доштанд, ки дар ояндаи наздик бо сабабҳои тезутунд гардидани вазъи 

сиѐсӣ ва суст шудани таъсири шӯравӣ - бозсозиҳо дар кулли давлатҳои 

Осиѐи Миѐна сохтори давлатҳои мусулмониро ба майдон меоварад. 

Бояд қайд кард, ки Сардор Осаф Аҳмад Алӣ, ки солҳои зиѐд ВКХ 

Покистон буд ва дар дунѐ ҳамчун дипломати дақиқназар ва таҷрибанок 

шинохта шудааст, аз озодфикрии ҳамсуҳбатони худ, аз самимияти онҳо оид 

ба бунѐди давлати ҳозиразамони дунявӣ, аз меҳру муҳаббате, ки онҳо ба 

миллатҳои тамоми давлатҳои навбунѐди ИДМ, аз ҷумла, бо русҳо 

доштанашон дар ҳайрат монда, бо эҳсосоти бепоѐн ба ватанаш баргашт. Маҳз 

ин таассуроти ӯ боиси даст кашидани Покистон аз истифодаи омили динӣ 

дар муносибат бо кишварҳои минтақа, ба хусус Ҷумҳурии Тоҷикистон 

гардид. 

Ҷумҳурии Исломии Покистон аз ҷумлаи аввалин кишварҳо буд, ки дар 

шаҳри Душанбе намояндагии дипломатии худро ифтитоҳ намудааст. 

Намояндагии расмии Ҷумҳурии Исломии Покистон 16 июни соли 1992 

дар шаҳри Душанбе дар сатҳи консулгарӣ ифтитоҳ гардид. 

25 августи соли 1992 Фармони Президенти вақти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

Р. Набиев «Дар бораи кушодани сафорат ва консулгариҳои кулли Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дар мамолики хориҷӣ» нашр шуд
1
. Мувофиқи ин фармон 

кушодани сафоратхонаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар як қатор давлатҳо, аз 

ҷумла дар Ҷумҳурии Исломии Покистон ба нақша гирифта шуда буд. Вале бо 

                                                           
1
 Назриев, Д. Республика Таджикистан: хроника независисмости. Год 1992-й. [Текст] / Д. Назриев., И. 

Сатторов. – Душанбе: 2005. - С. 86.  
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сабаби хуруҷи ҷанги шаҳрвандӣ ва муташанниҷ гаштани вазъи ҷумҳурӣ 

амалӣ сохтани ин фармон ба муддати якчанд сол ба таъхир афтод
1
. 

Муносибатҳои байниҳамдигарии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии 

Исломии Покистон моҳи феврали соли 1992 боз ҳам қавитар гардиданд. 16-

17 феврали ҳамон сол дар шаҳри Теҳрони Ҷумҳурии Исломии Эрон вохӯрии 

аввалин дар сатҳи олии Созмони ҳамкориҳои Иқтисодӣ доир гардид. 

Рӯйдоди муҳим дар ин вохӯрӣ қабули аъзои нав - Озарбойчон, Тоҷикистон ва 

Ӯзбекистон гардид. 

Дар натиҷаи вусъат ѐфтани муносибатҳои дуҷониба аввалин сафарҳои 

расмии ҳайатҳои ҳукуматии ду давлат сурат гирифт.  

 Соли 1992 бо даъвати Президенти Ҷумҳурии Исломии Покистон Сардор 

Форуқ Аҳмадхони Логарӣ Президенти Ҷумҳури Тоҷикистон Р.Набиев бо 

ҳайати расмӣ ба пойтахти Покистон шаҳри Исломобод сафар намуд
2
. 

 Ба хотири рушду тавсеаи равобити дуҷонибаи Тоҷикистон ва Покистон 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Р. Набиев аз 30 июн то 4 июли соли 1992 

аз Ҷумҳурии Исломии Покистон ба таври расмӣ боздид ба амал овард. Ин 

нахустин мулоқоти ҳайатҳои ду кишвар дар сатҳи олии давлатӣ гардид. 

Ҳангоми ин боздид чунин санадҳо баҳри рушди ҳамкориҳо ба имзо расиданд: 

1.Эъломия оид ба принсипҳои ҳамкории байни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 

Ҷумҳурии Исломии Покистон; 

2. Шартнома байни Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҳукумати 

Ҷумҳурии Исломии Покистон оид ба ҳамкорӣ дар соҳаи илмию техникӣ; 

3. Шартнома байни Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҳукумати 

Ҷумҳурии Исломии Покистон оид ба ҳамкорӣ дар соҳаи фарҳанг, варзиш ва 

сайѐҳӣ; 

                                                           
1
 Рахмон, Э. О современном мире и основных аспектах внешней политики РТ. [Матн] / Э. Рахмон. - 

Душанбе: 2019. - С.7. 
2
 Оймаҳмадов, М. Иқтисоди ҷаҳон. [Матн] / М. Оймаҳмадов., М. Муртазоев - М.: Теҳрон. 2001. - С. 607. 
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4. Протокол байни Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҳукумати 

Ҷумҳурии Исломии Покистон оид ба ташкили Комиссияи байниҳукуматии 

Тоҷикистон ва Покистон
1
. 

Эъломияи усулҳои ҳамкории байнидавлатии Ҷумҳурии Исломии 

Покистон ва Ҷумҳурии Тоҷикистон барои дар фазои дӯстӣ ва ҳусни 

ҳамҷаворӣ барқарор намудани муносибатҳои мутақобилан судманд заминаи 

қонунӣ ва ҳуқуқӣ гузошт. Тарафҳо эълон доштанд, ки эҳтироми истиқлолият, 

соҳибихтиѐрӣ, тамомияти арзӣ ва мудохила накардан ба корҳои дохилии 

ҳамдигар асоси принсипҳои муносибатҳои байнидавлатӣ ҳоҳад буд. 

Ҳамчунин байни ин кишварҳо санадҳои зерин ба имзо расиданд: 

Созишномаи ҳамкориҳо дар соҳаи маданият, варзиш ва сайѐҳӣ; 

Созишномаи ҳамкориҳои илмӣ-техникӣ; 

Созишномаи ҳамкориҳои тиҷоратӣ-иқтисодӣ; 

Имзои ин ҳуҷҷатҳо имкон дод, ки сафари ҳайатҳои гуногуни давлатӣ, 

намояндагони илму фарҳанг, варзишгарон, тоҷирон, донишҷӯѐн ва 

санъаткорон ба кишварҳои ҳамдигар ба таври мунтазам сурат гирад.  

Марҳилаи нав дар сиѐсати хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон пас аз 

Иҷлосияи таърихии XVI дар шаҳри Хуҷанд сар шуд. Усули асосии сиѐсати 

нави хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистони соҳибихтиѐр ва соҳибистиқлол 19 

ноябри соли 1992 аз тарафи Раиси Шурои Олии тозаинтихоби Ҷумҳурии 

Тоҷикистон Э.Ш.Раҳмонов дар «Муроҷиатнома ба халқи шарифи 

Тоҷикистон» эълон гардид, ки он аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ ба хушӣ 

пазируфта шуд
2
. 

Моҳи январи соли 1993 бо ташаббуси Созмони байналмиллалии Шоҳи 

Ҳамадон ва кӯмаки ҳукумати Покистон конфронси дуввуми байналмиллалӣ 

ба шарафи бузургдошти Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ баргузор гардид, ки дар 

                                                           
1
 Шодиев, Ҳ. Марҳилаи навин дар равобити Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Исломии Покистон. [Матн] 

/ Ҳ. Шодиев // Тоҷикистон ва ҷаҳони муосир. №2(11) 2006. - С. 70. 
2
 Рахмонов, Э. Таджикистан: четыре года независимости и самосознания. [Текст] / Э. Рахмонов. – Душанбе: 

1995. - С. 6. 
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он устод Муҳаммад Осимӣ ва муҳаққиқи аҳволу осори Алии Ҳамадонӣ 

Моҳирхӯҷа Султонов ширкат варзиданд
1
.  

Ҳамкории Тоҷикистон ва Покистон дар самти фарҳангӣ-иҷтимоӣ низ 

инкишоф меѐфтанд. 9 сентябри 1993 Раиси Шӯрои Олии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон олими машҳури покистонӣ, профессор Аҳмад 

Ҳасани Дониро, ки ҷиҳати иштирок дар Анҷумани байналхалқии тоҷикон дар 

шаҳри Душанбе қарор дошт, ба ҳузур пазируфт. 

Э. Раҳмон барои табрикот ба меҳмони покистонӣ изҳори сипос намуда, 

зикр намуд, ки Тоҷикистон тарафдори таҳкиму вусъати равобити ҳарду 

давлат аст
2
. 

Бо назардошти он, ки дастрасии Покистон ба бозорҳои Осиѐи Марказӣ 

аз ҳалли низои шаҳрвандии Тоҷикистон вобаста аст, Покистон ташаббусҳои 

сулҳхоҳонаи СММ-ро дар соли 1994 оид ба қатъи низоъ дастгирӣ намуд. 

Раиси Шурои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон Э.Раҳмон бо даъвати Президенти 

Ҷумҳурии Исломии Покистон аз 29 март то 1 апрели соли 1994 аз Ҷумҳурии 

Исломии Покистон боздиди расмӣ ба амал овард. Ҳангоми ин боздид чунин 

санадҳои муҳим ба имзо расиданд: 

а) Санади ҳамкории байни вазоратҳои корҳои хориҷа; 

б) Санад оид ба бародаршаҳрӣ байни шаҳрҳои Душанбе ва Лоҳур. 

Дар доираи ин сафар нахуствазири Покистон Беназир Бҳутто бо заноне, 

ки дар ҳайати расмии Тоҷикистон буданд, суҳбати самимона орост.  

Дар баробари ин 30 март сӯҳбати хосаи Э. Раҳмон ва Б.Бҳутто, 

ҳамчунин мулоқоти вазирони ҳар ду давлат, боздид аз яке аз корхонаҳои 

Исломобод ва имзои ҳуҷҷатҳо ба нақша гирифта шуда буданд. 

Дар ин боздид дар бораи ба сатҳи сафоратхона бардоштани консулгарии 

Ҷумҳурии Исломии Покистон, ки моҳи июни соли 1992 ифтитоҳ гардида буд, 

тавофуқ ба амал омад. Бояд тазаккур дод, ки Покистон ҳамчун кишвари 

                                                           
1
 Расулиѐн, Қ. Покистон (роҳнамои мухтасар) [Матн] / Қ. Расулиѐн. - Душанбе: 1997. - С. 52. 

2
 Шарипов, А. Эмомалӣ Раҳмонов – наҷотбахши миллат [Матн] (Сиѐсати дохилӣ ва хориҷии Президенти 

Тоҷикистон дар солҳои 1992 - 1995). / А. Шарипов., С. Фаттоев. Ҷ.I. – Душанбе: 2006. - С. 94. 
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кафил барои ба эътидол омадани вазъи дохилии Тоҷикистон ва оштӣ додани 

тарафҳои даргири кишвар хидмати арзанда кардааст. Ҳангоми боздиди 

расмии Э. Раҳмон ба Покистон моҳи марти соли 1994 созиш дар бораи 

пешниҳоди имконияти баргузориии як даври музокироти сулҳи тоҷикон дар 

Исломобод ба даст омад
1
.  

Моҳи майи соли 1994 барои машварат оид ба вазъи Тоҷикистон 

Анатолий Адамишин муовини ВКХ Россия ва намояндаи Президенти он дар 

ОМ аз Исломобод дидан намуд. Ҳангоми музокирот вазири корҳои хориҷии 

Покистон Наҷмуддин Шайх таъкид намуд, ки "Покистон аз дахолат ба ҷанги 

шаҳрвандии Тоҷикистон худдорӣ намуда" намегузорад, ки "ҳудуди он барои 

тарғиби ақида ѐ пойгоҳ барои гурӯҳҳои даргир истифода гардад"
2
. 

Давраи сеюми музокироти тоҷикон аз 20 октябр то 1 ноябри соли 1994 

дар шаҳри Исломобод доир гардид, ки ба коҳиши минбаъдаи ихтилоф байни 

гурӯҳҳо мусоидат намуд ва он қадами устувор баҳри расидан ба сулҳу оштӣ 

гардид
3
. 

Дар солҳои 90-уми асри ХХ мувофиқи маълумоти ба дастовардаи 

комиссияи мушатараки ҳукумати Тоҷикистон ва мухолифин (декабри соли 

1994) дар Покистон 3685 нафар тоҷикони гуреза номнавис шудаанд
4
.  

Тоҷикистон манфиатдори доштани муносибатҳои накӯҳамсоягӣ бо 

Ҷумҳурии Исломии Покистон, мустаҳкам кардани ҳамкории дутарафи 

иқтисодӣ дар асоси тамомияти арзӣ, эҳтироми истилолият, баробарҳуқуқӣ, 

дахолат накардан ба корҳои дохилӣ, мусоидат кардан ба инкишофи дӯстӣ ва 

якдигарфаҳмӣ мебошад. Дар баробари ин мо умед дорем, ки кишварҳои 

                                                           
1
 Шарипов, А. Эмомалӣ Раҳмонов – наҷотбахши миллат [Матн] (Сиѐсати дохилӣ ва хориҷии Президенти 

Тоҷикистон дар солҳои 1992 - 1995). / А. Шарипов., С. Фаттоев. Ҷ.I. – Душанбе: 2006. - С. 149. 
2
 Ҳуссейн Рифат. Пакистан и Центральная Азия. [Манбаи электронӣ] https://www.ca-c.org/journal/08-

1997/st_14_gusein.shtml (санаи муроҷиат. 12.10.2019). 
3
 Муфассалтар нигаред: Усмонов, И. Сулҳнома. [Матн] / И. Усмонов. - Душанбе: 2000. Сатторзода, А. 

Арзишҳои ваҳдати миллӣ. [Матн] / А. Сатторзода. - Душанбе: 2017. - 252 с. 
4
 Бобохонов, М. Таърихи тоҷикони ҷаҳон (тоҷикон ва ирреденту диаспораҳои онҳо). [Матн] / М. Бобохонов. 

-Душанбе: 2011. - С. 337. 
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ҳамсоя бо мо муносибатҳои худро дар асоси чунин меъѐрҳо ба роҳ 

мемонанд
1
. 

Сарвари давлат Э. Раҳмон вақти баромад дар Шӯрои Олӣ таъкид намуда 

буд, ки ―Ҳангоми ҷанги шаҳрвандӣ ба ҷумҳурии мо зарари ҷиддӣ расида, дар 

танҳоӣ онро барқарор кардан имкон надорад. Зиѐда аз он офатҳои табиӣ ба 

иқтисоди миллӣ зарба заданд. Кӯмаки як қатор кишварҳо, аз ҷумла Ҷумҳурии 

Исломии Покистон боиси эътироф аст. Бо иҷозати шумо, қарзи инсонии 

худро иҷро карда ба халқу ҳукуматҳое, ки ба мо ҳангоми мушкилӣ дасти 

кӯмак дароз намуданд, изҳори сипос намоям‖
2
. 

Ин нуқта ҳангоми баромад дар Иҷлосияи 49-уми Маҷмааи Умумии 

СММ низ таъкид гардида, аз ҷумла ба Ҷумҳурии Исломии Покистон барои 

кӯмак дар ташкили муколамаи байнитоҷикон изҳори сипос карда шуд
3
. 

Нигоҳ доштани муносибатҳои мутақобила бо кишварҳое, ки бо мо 

таърих, фарҳанг ва забони умумӣ доранд, аз ҷумла бо Покистон дар 

барномаи пешазинтихобии Сарвари давлат Э. Раҳмон инъикос гашта буд
4
. 

Ба эътидол овардани вазъияти Афғонистон барои Покистон ва 

Тоҷикистон роҳи пешрафти фарҳангиро боз менамояд. Тоҷикистону 

Покистонро танҳо дараи танги Вахон, ки дарозиаш 14 километрро ташкил 

медиҳад, аз ҳам ҷудо менамояд. Инчунин вазъи ноустувори Афғонистон ба 

рушди ҳамкории самарабхши кишварҳои мо монеъ мешавад
5
. 

Бо мақсади беҳтар намудани рафту омади тарафайн 15 июни соли 1992 

роҳбарияти авиатсияи шаҳрвандии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии 

Исломии Покистон оид ба расонидани хидматрасониҳои дутарафа шартнома 
                                                           
1
 Таджикистан раздвигает плечи. Выступление на XXII сессии Верховного Совета Республики Таджикистан. 

(26 июня 1993) // Рахмонов Э. Независимость Тоҷикистон и возрождение нации. Т.I. [Текст] - Душанбе: 

2004. - С. 72. 
2
 Рахмонов, Э. Независимость Тоҷикистон и возрождение нации. Т.I. [Текст] / Э. Рахмонов. – Душанбе: 

2004. - С.74. 
3
 Выступление на 49-ой сессии генеральной ассамблеи ООН. (Нью-Йорк, 30 сентября 1994 г). // Рахмонов Э. 

Независимость и возрождение нации. [Текст] Т.I. – Душанбе: 2004. - С. 191. 
4
 Рахмонов, Э. Независимость Тоҷикистон и возрождение нации. Т.I. [Текст] / Э. Рахмонов. - Душанбе: 2004. 

- С. 205. 
5
 Қайсар, Х.У.: «Тоҷикистон дар оянда кишвари бузурги энергетикӣ мегардад» [Манбаи электронӣ] // URL: 

https://khovar.tj/2009/08/h-u-1178-ajsar-to-1206-ikiston-dar-oyanda-kishvari-buzurgi-energetik-1250-megardad/ 

(санаи муроҷиат. 28.08.2017). 
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имзо намуданд. Моҳи августи соли 1995 ҳайати намояндагии расмии 

Ҷумҳурии Исломии Покистон бо мақсади ҳаллу фасли масоили омаду рафти 

байни Тоҷикистон ва Покистон ба шаҳри Душанбе ташриф оварда буд. 

6 феврали соли 1995 Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Э. Раҳмон аз 

Сафири Фавқулодда ва Мухтори Ҷумҳурии Исломии Покистон дар 

Тоҷикистон Ҷовид Ҳофиз эътимоднома қабул намуд.  

Ӯ Ҷ.Ҳофизро ба муносибати шурӯи фаъолият дар вазифаи сафир 

табрик гуфта, зикр намуд, ки имрӯз дар муносибатҳои дипломатии 

Тоҷикистону Покистон рӯзи таърихӣ маҳсуб меѐбад. Зеро сафири нави 

Ҷумҳурии Исломии Покистон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба фаъолияти 

самарабахш ба манфиати мардумони ҳар ду кишвар оғоз мекунад.  

Дипломати Покистон зимни ба Э. Раҳмон супурдани эътиборнома зикр 

кард, ки Тоҷикистон ва Покистонро бисѐр ҷиҳатҳои умумӣ ба ҳам 

мепайванданд ва дӯстии онҳо решаҳои амиқ дорад. Имрӯз ҳам халқҳои моро 

бисѐр чизҳо бо ҳам алоқаманд мекунанд. Ман ба сифати сафир кӯшиш ба 

харҷ медиҳам, ки равобити дӯстонаи мо ба нафъи ҳар ду кишвар минбаъд 

ҳам густариш ѐбад
1
. 

Бо ҳамин дар муносибатҳои байни ин кишварҳо марҳилаи сифатан нав 

оғоз гардид. Дере нагузашта чанд тан аз толибилмони Тоҷикистон барои 

таҳсил дар донишгоҳҳои Покистон озими ин кишвар гардиданд. Тибқи 

созишномаҳои бадастомада таҳсили ҳамасолаи фиристодагони Тоҷикистон 

дар курсҳои омӯзиши забони англисӣ, дипломатӣ, ҳисобдорӣ, ревизорӣ, 

бонкдорӣ ва нафту газ хуб ба роҳ монда шуд. Ин курсҳо натанҳо барои 

шаҳрвандони Тоҷикистон, балки барои кишварҳои дигари Осиѐи Марказӣ ва 

Озарбойҷон низ тахассус дода шудааст. Дар омади гап бояд гуфт, ки 

Покистон ба як қатор кишварҳои Африка ва Осиѐи Ҷанубу Шарқӣ низ барои 

таҳияи кадрҳои илмӣ ва дипломатӣ кӯмак мекунад. Дар ҷараѐни таҳсил 

                                                           
1
 Шарипов, А. Эмомалӣ Раҳмонов – наҷотбахши миллат (Сиѐсати дохилӣ ва хориҷии Президенти 

Тоҷикистон дар солҳои 1992 - 1995). [Матн] / А. Шарипов., С. Фаттоев. Ҷ. I. – Душанбе: 2006. - С. 221. 
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фиристодагони кишварҳои дигар ба минтақаҳои гуногуни Покистон сафар 

намуда, бо зиндагӣ, ѐдгориҳои таърихӣ ва расму одатҳои халқу миллатҳои 

сокини ин сарзамин ошно мегарданд. 

Зимни маърӯза дар аввалин ҷаласаи Маҷлиси Олии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон Э. Раҳмон аз ҷумла, қайд кард, ки ―Бо қаноатмандӣ дастгирии 

роҳбарияти Покистон аз пешниҳодҳои мо дар бораи сохтмони роҳ аз Хоруғ 

то шоҳроҳи Қароқурумро таъкид мекунам, ки моро ба Карочӣ ба уқѐнус 

хоҳад бурд‖
1
. 

27 сентябри соли 1995 Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ 

Раҳмонов арбоби намоѐни ҷамъиятӣ, соҳибкори варзида, узви маҷмааи 

миллии Ҷумҳурии Исломии Покистон Осиф Алӣ Зардориро, ки бо даъвати 

роҳбарияти кишвар барои боздиди корӣ дар ҷумҳурии мо меҳмон буд, ба 

ҳузур пазируфт.  

Зимни суҳбати муътамад масъалаҳои рушди минбаъдаи муносибатҳои 

муфиди байни Тоҷикистон ва Покистонро муҳокима карданд. Дар рафти 

сафараш Осиф Алӣ Зардорӣ бо муовини аввали Раиси Маҷлиси Олӣ А. 

Достиев, муовини нахуствазир О. Оқилов, вазири ҳифзи табиат И. Давлатов 

мулоқот карда, инчунин зиѐрати ҷойҳои ҷолиби диққати пойтахт ва сафари 

шаҳри Кӯлобро анҷом дод
2
. 

Моҳи феврали соли 1995, дар арафаи ҷашни Рузи миллӣ Сафорати 

Покистон ба бинои нав - воқеъ дар шафати хонаи матбуот кӯчид. Дере 

нагузашта - моҳи январи соли 1995 сафири Покистон дар Тоҷикистон ҷаноби 

Ҷовид Ҳафиз ба фаъолият шуруъ кард. Ӯ ҳануз дар солҳои таҳсил дар 

донишгоҳ забони форсиро аз худ карда, аз шеъру адаб ва фарҳанги форсиву 

мардуми форсзабон маълумоти комил дошт. Собиқаи кордонии ӯ дар 

Арабистони Саудӣ имкон дода буд, ки забони арабиро низ аз бар намояд. 
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 Таджикистан: основные направления развития. Доклад на первой сессии Маджлиси Оли Республики 
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Маҳз дар ҳамин давра равобити фарҳангии Покистону Тоҷикистон ба 

марҳилаи нав ворид шуд. Бо ташаббуси Иттифоқи нависандагони 

Тоҷикистон ва дастгирии ҳамаҷонибаи сафорати Покистон дар Душанбе 11 

ноябри соли 1995 Анҷумани Иқбол таъсис ѐфт. Консули Покистон ҷаноби 

Сайд Ҳасани Ҷовид ва олими шинохтаи точик, профессор Расул Ҳодизода 

хамраисони ин анҷуман интихоб гардиданд. Мақсади ин анҷуман омӯхтан ва 

нашр намудани осори манзуми форсии Муҳаммад Иқболи Лоҳурӣ буд. Дар 

баробари ин дар муассисаҳои илмии ҷумҳурӣ ҷанбаҳои гуногуни ҳаѐту 

эҷодиѐт ва мероси фалсафии ӯ омӯхта мешавад. «Анҷумани Иқбол» кумитае 

ташкил додааст, ки ба он олимони Академияи илмҳо, мактабҳои олӣ, 

нависандагон ва ходимони ҷамъиятӣ шомиланд
1
. 

Анъанаи баргузор намудани шабҳои эҷодӣ ва гиромидошти 

намояндагони аҳли эҷоди якдигар аз замони зуҳури Покистон ҳамчун давлат 

байни халқҳо ба ҳукми анъана даромадааст. Масалан, моҳи октябри соли 

1981 дар Қасри дӯстии шаҳри Душанбе ба ифтихори 70-солагии зодрӯзи 

Файз Аҳмад Файз бо ташаббуси Ҷамъияти равобити фарҳангии Тоҷикистои, 

пажӯҳишгоҳҳои забон ва адабиѐти тоҷик ва ховаршиносии Академияи улуми 

Точикистои шабнишинӣ доир гардида буд. Дар ин шаби адабӣ олимону 

адибони тоҷик Меҳрубон Назаров, Абдуллоҷон Ғаффоров, Мастон Шералӣ, 

Қутбӣ Киром, Ҳабибулло Раҷабов оиди паҳлӯҳои гуногуни ҳаѐту эҷодиѐти 

шоир гузоришҳо ироа намуда ва аз осори ба забони тоҷикӣ тарҷумашудаи ӯ 

намунаҳо хонданд
2
. 

Соли 1996 «Анҷумани Иқбол» китоберо бо унвони «Гулчини назми 

Покистон» ба табъ расонд, ки он бо муқаддимаи раиси анҷуман, олим ва 

нависандаи маъруфи тоҷик Расул Ҳодизода шурӯъ шуда, намунаҳои ашъори 

26 нафар шоирони урдузабони Покистонро, ки аз аввали асри ХХ дар арсаи 

адабиѐти ин кишвар эҷод кардаанд, дар бар мегирад. Дар ин китоб оид ба 
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шоирон ҳам маълумоти мухтасар дода шудааст
1
. 

11 октябри соли 1996 Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ 

Раҳмон бо намояндаи махсуси сарвазири Покистон, вазири давлатии ин 

кишвар Иҷлол Ҳайдари Зайдӣ мулоқот намуд.  

Зимни мулоқот мубодилаи афкор оид ба мавзуъҳои рӯзмарраи ҳамкории 

Тоҷикистону Покистон ва масъалаҳои муҳими вазъи минтақа сурат гирифт
2
. 

9 ноябри соли 1996 дар Хонаи адибони ба номи Мирзо Турсунзодаи 

шахри Душанбе ба ифтихори 119-солагии зодрӯзи Иқбол ҷаласа доир гардид, 

ки дар он иқболшиносони покистонию тоҷик Муҳаммад Сиддиқи Шиблӣ, 

Идибек Зиѐев, сафири Ҷумҳурии Исломии Эрон дар Тоҷикистои чаноби 

Алиашраф Шабистарӣ, муншии дуввуми сафорати Иѐлоти Муттаҳидаи 

Амрико дар Тоҷикистои ҷаноби Брюс Приор ва чанд тани дигар оиди 

паҳлӯҳои гуногуни ҳаѐту эҷодиѐти Аллома Иқбол гузоришоти илмӣ ироа 

намуданд
3
. 

Аз моҳи майи соли 1997, пас аз анҷоми вазифа ва аз Тоҷикистон 

рафтани ҷаноби Ҷовид Ҳафиз, вазифаи сафири муваққатии Покистонро дар 

Душанбе ҷаноби Муҳаммад Оқил Надим ба уҳда гирифт. Ӯ низ барои 

густариши муносибатҳои хамаҷонибаи байни кишварҳо саъю кӯшиши зиѐд 

ба харҷ додааст. Бо ташаббуси ӯ ба муносибати панҷоҳумин солгарди 

истиқлолияти Покистон дар Душанбе як қатор чорабиниҳо гузаронида 

шуданд.  

Бояд илова кард, ки матни тоҷикии куллиѐти форсии Иқбол маҳз бо 

саъю кӯшиш ва дастгирии ин марди фозил ба чоп расид. Дар вусъати 

ҳамкориҳои дуҷониба фиристодани мутахассисони риштаҳои мухталиф 

барои таҷрибаомӯзӣ саҳми атташеи сафорат ҷаноби Тоҳир Маҳмуди 
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 Бобохонов, М. Таърихи тоҷикони ҷаҳон (тоҷикон ва ирреденту диаспораҳои онҳо). [Матн] / М. Бобохонов. 

- Душанбе: 2011. - С. 328. 
2
 Сайидзода, З.Ш. Внешняя политика Таджикистана в период его становления как суверенного 
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Қурайшӣ низ назаррас аст. Ӯ шефтаи шеъру сухани форсӣ буда, забони 

тоҷикиро хеле хуб аз худ намудааст. 

20 феврали соли 1997 Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ 

Раҳмон ба унвони сарвазири Ҷумҳурии исломии Покистон Муҳаммад Навоз 

Шариф паѐми шодбош фиристод, ки дар он гуфта мешавад: 

―Ҷаноби аълоҳазрат, Шуморо ба муносибати интихоб шуданатон ба 

вазифаи олии сарвазири Ҷумҳурии исломии Покистон самимона табрик 

намуда, ба шумо комѐбиҳо орзу мекунам. 

Умед аст, ки муносибатҳои хубу дӯстона ва ҳамкориҳои муфиди ҳарду 

кишвар дар оянда ҳам ба манфиати халқҳоямон ва ба манфиати таъмини 

сулҳу амнияти минтақа равнақ ѐфта, мустаҳкам мегардад‖
1
. 

Новобаста аз буҳронҳои сиѐсие, ки Покистон дар соли 1997 онҳоро паси 

сар намуд, ин кишвар сатҳи муносибатҳои худро бо Тоҷикистон нигоҳ дошт. 

Моҳи июни соли 1997 ВКХ Покистон Гавҳар Аюбхон бо сафари дурӯза ба 

Тоҷикистон омад. Дар рафти ин сафар асосан масъалаҳои минтақавӣ 

муҳокима шуданд. 

Муътадил гаштани вазъи дохилии Тоҷикистон боиси ба вуҷуд омадани 

шароити мусоид ва заминаҳои инкишофи муносибатҳои дуҷониба гаштааст. 

Вусъати он ба манфиати халқҳои ҳар ду кишвар буда, барои рушди иқтисод 

ва болоравии сатҳи зиндагии мардум кӯмаки назаррасе хоҳад кард. 

Аз 9 то 11 ноябри соли 1998 дар Донишгоҳи Панҷоби шаҳри Лоҳур 

конгресси сеюми байналмилалии аллома Иқбол баргузор гашт, ки дар он аз 

Ҷумҳурии Тоҷикистон Аълохон Афсаҳзод иштирок намуд. Бояд таъкид кард, 

ки пеш аз ин ҳамоиш низ профессори тоҷик дар санаи 30 апрели ҳамон сол ба 

Лоҳур ба Академияи Иқбол омада буд.  

Академияи Иқбол соли 1951 бо мақсади густариши афкори аллома дар 

Қарочӣ ҳамчун муассисаи нимарасмӣ ташкил шуда, аз соли 1962 хислати 
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расмӣ гирифта ва дар зери назорати бевоситаи Раиси Ҷумҳури Покистон 

қарор гирифт. Ҳоло ин муассиса зери итоати Вазорати маорифи кишвар 

мебошад
1
. 

Ба гуфтаи А. Афсаҳзод дар китобхонаи Академия ду рисолаи олими 

Россия Н.И.Пригарина ва ду китоби олими тоҷик А.Ғаффоров аз олимони 

иқболшиноси шӯравӣ маҳфуз буда, дар он ҷо ҳазорҳо ҷилд китоб бо забони 

форсӣ мавҷуд аст.  

Ҳамин тариқ, истиқрори ҳамкориҳои Тоҷикистонро бо Ҳиндустон ва 

Покистонро таҳқиқ намуда, метавон ба хулосае омад, ки: 

- ҳамкориҳои халқи тоҷик бо халқҳои нимҷазираи Ҳиндустон таърихи 

қадима дошта, дар асоси умумиятҳои зиѐди таърихӣ, фарҳангӣ ва маънавӣ 

ҷараѐн мегиранд. Ҳамкории халқҳо бо мурури замон амиқ гашта, зимни 

фаъолият дар доираи давлатҳои мустақил, густариши ислом ва тамаддуни 

тоҷикӣ-форсӣ ба Ҳиндустон, ба забони давлатӣ ва коргузорӣ табдил ѐфтани 

забони тоҷикӣ ва инкишофи доираҳои адабии тоҷик дар қаламрави ин 

кишвар мустаҳкам гаштанд; 

- дар замони шӯравӣ ҳамкориҳои ҷонибҳо баъди истиқлолияти сиѐсии 

Ҳиндустон аз Британияи Кабир ва пайдоиши ду давлат Ҳиндустон ва 

Покистон (баъдан давлати сеюм - Бангладеш) хислати нав гирифта, бинобар 

маҳдудияти сиѐсӣ асосан дар самти фарҳангӣ ҷараѐн дошт; 

- бо касби истиқлолияти сиѐсӣ Тоҷикистон аз тарафи Ҳиндустон ва 

Покистон эътироф шуда, муносибатҳои дипломатӣ бо ин кишварҳо барқарор 

карда шуданд. Ба густариши бештар пайдо накардани ҳамкориҳои фарҳангӣ 

ҷанги шаҳрвандӣ, ҷанги дохилии дарозмуддат дар Афғонистон ва набудани 

роҳи нақлиѐтии бевосита сабаб гаштанд. Новобаста аз ин, пояи шартномавӣ-

ҳуқуқӣ бо ҳар ду кишвар фароҳам омада, аввалин қадамҳо дар самти 

инкишофи ҳамкориҳо гузошта шуданд, ки дар сафарҳои мунтазами сатҳҳои 
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олӣ ва баланд, ташкили корхонаҳои муштарак ва ташкили намояндагиҳои 

дипломатӣ ва тиҷоратӣ ифода ѐфтанд. 

Дар маҷмуъ, дар заминаи таҳлили боби аввали таҳқиқот - Ташаккули 

ҳамкориҳои Тоҷикистон бо Ҳиндустон ва Покистон метавон ба натиҷаҳои 

зерин расид:  

-ҳамкориҳои Тоҷикистон бо халқҳои нимҷазираи Ҳиндустон дар соҳаи 

илму фарҳанг таърихи қадима дорад. Натиҷаи бевоситаи ин ҳамкориҳо 

таъсири мутақобилаи фарҳангу маънавиѐт ба шумор меравад. Ин ҳамкорӣ аз 

нақши аҷдодони тоҷик дар масири Роҳи абрешим маншаъ гирифта, дар 

раванди он фарҳанги ҳамзистии ҷараѐнҳои гуногуни динӣ возеҳ аст; 

- дар натиҷаи сиѐсати кишваркушоии Давлати Ғуриѐн ба шимолу 

маркази Ҳиндустон ва дар аҳди Султонҳои Деҳлӣ забони тоҷикӣ-форсӣ дар 

нимҷазира ҷорӣ гардида, дар даврони Темуриѐни Ҳинд фарҳанги мутақобила 

фароҳам омад, ки тавассути арбоби илму ҳунари тоҷикон татбиқ гардид;  

- яке аз омилҳои моезиши фарҳангҳо муҳоҷирати тоҷикон, аз ҷумла аҳли 

илму ҳунар ба Ҳиндустон мебошад, ки ба саҳна омадани Деҳлавӣ, Бедил, 

Зебунниссо ва ташаккули забони урду замина гардид; 

- новобаста  аз ишғоли Осиѐи Марказӣ аз ҷониби Россия ва истилои 

Ҳиндустон аз тарафи Британия ҳамкориҳои халқҳои сокини он қатъ 

нагаштанд; 

- ин ҳамкориҳо бо ташкили давлати Шӯравӣ ва истиқолияи сиѐсии 

нимҷазираи – Ҳиндустон вусъати тоза пайдо намуданд. Дар ин радиф 

ҳамкории тоҷикон бо Ҳиндустон дар соҳаи илм ва фарҳанг назаррас буданд; 

- ҳамкориҳои илмӣ-фарҳангӣ бо Покистон низ барқарор шуда, тадриҷан 

инкишоф ѐфтанд, ки  аз умумияти таърихии фарҳангӣ-маънавӣ бармеомад; 

- бо касби истиқлолияти сиѐсӣ муносибатҳои дипломатӣ байни 

Тоҷикистон ва Ҳиндустон барқарор гашта, ҳамкориҳо дар соҳаи фарҳанг 

роҳандозӣ гаштанд; 
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- истиқрори муносибатҳои дипломатӣ бо Покистон баъди ба даст 

оврадани истиқлолияти сиѐсӣ махсусияти илмӣ –фарҳангӣ дошта, ба 

ташаккули заминаи устувор барои рушди робитаҳои илмӣ, адабӣ ва фарҳангӣ 

мусоидат намуд; 

- бояд таъкид кард, ки ҳамкориҳои Тоҷикистон бо Ҳиндустон ва 

Покистон ҳам дар сатҳи дуҷониба ва ҳам бисѐрҷониба ба роҳ монда шуданд. 

Дар баробари муносибати мустақим ҳамкории тарафҳо дар доираи СММ, 

Созмони ҳамкории иқтисодӣ ва Созмони конфронси исломӣ ҷараѐн доштанд; 

- ба истиқлолият соҳиб шудани Ҷумҳурии Тоҷикистои барои вусъати 

муносибатҳои ҳамаҷонибаи илмию фарҳангии ду кишвари ба хам дӯсту 

ҳамсоя заминаҳои нави воқеӣ ба вуҷуд овард. Амалҳои мазкур заминаи хуби 

инкишофи ҳамкории Тоҷикистон бо кишварҳои Осиѐи Ҷанубӣ (дар мисоли 

Ҷумҳурии Ҳиндустон ва Ҷумҳурии Исломии Покистон) дар оғози асри XXI 

ба ҳисоб мераванд. 
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БОБИ II. ТАҲАВВУЛИ ҲАМКОРИҲОИ ТОҶИКИСТОН БО 

ҲИНДУСТОН ВА ПОКИСТОН ДАР СОҲАИ ФАРҲАНГ (солҳои 2000-

2018) 

2.1. Рушди ҳамкориҳои илмӣ-фарҳангии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо 

Ҷумҳурии Ҳиндустон 

Муҳоҷирати тоҷикон ба Ҳиндустон аз асрҳои миѐна оғоз гашта, зимни 

ҳуҷумҳои Ғазнавиѐн ва Ғуриѐн мардум ба сифати муаррих, ҳунарманд, 

маъмур ва тоҷир ба Ҳиндустон меомаданд. Дар давраи ҳуҷуми муғулҳо, 

бедодгариҳои Темур ва Шайбониѐн мавҷи дигари фирори тоҷикон ба хориҷ, 

аз ҷумла ба Ҳиндустон вусъат гирифт. Ба хусус дар замони давлатдории 

Султонҳои Деҳлӣ ва Муғулҳои Бузург(Темуриѐни Ҳинд), аҳли зиѐ ва 

ҳунармандон ба Ҳиндустон мерафтанд
1
. Пас аз инқилоби Октябри 1917 ва 

таъсиси Ҳукумати Шӯравӣ бар ивази хонигариҳои Бухорову Хеваи 

осиѐимиѐнагии тобеи Россияи подшоҳӣ мавҷи дигари фирори тоҷикон оғоз 

шуд, ки яке аз самтҳои он рӯ ба Ҳиндустон низ буд. Дар солҳои 30-юм ва 90-

уми асри бист бошад, мавҷи ниҳоии навбатии дигари муҳоҷирати тоҷикон ба 

он сӯ ба амал омад. Дар ин солҳо тоҷикон аксаран аввал ба Афғонистон ва 

баъд аз муддате ба кишварҳои дигар рафта, маскан гирифтанд. Шумораи 

умумии муҳоҷирони тоҷик, мутаассифона, дақиқ нест
2
. Маҳз дар ҳамон 

давраҳо ташаккули ҳамкорӣ ва алоқаҳои фарҳангӣ вусъат гирифтанд, ки то 

ҳол таъсир ва аҳамияти худро гум накардаанд.  

Ин робитаҳо дар тӯли асрҳо мустаҳкам гашта, замони мавҷудияти 

Иттифоқи Шӯравӣ дар шакли навин густариш ѐфтанд ва инак дар замони 

истиқлолият ҳамчун пойдевори бунѐдӣ хидмат мекунанд. 

Раванди босуръати ҷаҳонишавӣ муносибатҳои наздики миллатҳо ва 

давлатҳоро тавсеаи бесобиқа бахшида, дастрасӣ ба комѐбиҳои навину 

                                                           
1
 Олимов, М. Таджики в Индии: государство и государственность. [Электронный ресурс] 

URL:https://www.ca-c.org/journal/15-1998/st_11_olimov.shtml. (дата обращения. 17.11.2018). 
2
 Бобохонов, М. Таърихи тоҷикони ҷаҳон (тоҷикон ва ирреденту диаспораҳои онҳо). [Матн] / М. Бобохонов, 

- Душанбе: 2011. - С. 391. 

https://www.ca-c.org/journal/15-1998/st_11_olimov.shtml
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арзишманди башарӣ ва баҳрабардорӣ аз дастовардҳои тафаккури созандаи 

инсониро барои аҳли башар муяссар мегардонад. Дар баробари ин, 

мушкилоти моддиву маънавӣ ва ахлоқии башар низ хислати глобалӣ касб 

карда, ин амр боиси торафт афзудани фишор ба сохторҳо ва арзишҳои миллӣ 

ва фарҳангии халқҳо ва ангезиши бархӯрди тамаддунҳо мегардад.  

Бо назардошти вазъи ҳассоси оғози ҳазораи навин Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дипломатияи фарҳангӣ ва башардӯстонаро амалӣ месозад, ки яке 

аз ҳадафҳои асосии он таҳкими пояҳои шартномавию ҳуқуқии робитаҳои 

фарҳангӣ ва башардӯстона бо кишварҳои хориҷӣ ва созмонҳои 

байналмилалию минтақавӣ мебошад
1
. 

Дар шароити муосир имиҷи кишварҳо на танҳо бо сиѐсати иқтисодии он 

дар саҳнаи байналхалқӣ, балки сиѐсати хориҷии он ташаккул меѐбад. Дар ин 

самт ҳамкории гуманитарӣ аҳамияти зиѐд дорад. Тавассути донистани забон, 

анъанаҳо ва дар маҷмӯъ фарҳанги халқи дигар дарки мусбати фарҳангҳои 

миллии дигар, муносибати таҳаммулпазирона нисбати халқҳои дигар 

ташаккул меѐбад, ки дар натиҷаи он эътимод байни одамон ҳосил мешавад. 

Ҳамин тариқ, ҳамкориҳои гуманитарӣ байни кишварҳои аҳамияти 

муассири амалӣ дорад: имкон медиҳад кишварҳо дар масъалаҳои амният 

муваффақона ҳамкорӣ намуда, ба муқобили чунин мушкилоти муосир, аз 

қабили терроризм ва экстремизм муқобилият намоянд. 

Дар ин радиф густариши ҳамкориҳои илмӣ-фарҳангии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон бо Ҳиндустон бо назардошти умумияти фарҳангӣ, гузаштаи 

таърихӣ теъдоди аҳолӣ ва нақши ин кишвар дар равандҳои ҷаҳонӣ аҳамияти 

хосса дошта, ҷиҳати муаррифии фарҳангу тамаддуни тоҷикон дар саҳнаи 

минтақавӣ ва байналхалқӣ нақши муассир мерасонад. 

Ба қавли Пешвои миллат ―яке аз омилҳои мусоиди пешрафти кишвари 

мо дар шароити соҳибистиқлолӣ ҳамсоягӣ бо кишварҳоест, ки иқтисоди 

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

январи соли 2015, №332 тасдиқ шудааст. [Манбаи электронӣ] // URL: [Манбаи электронӣ] 

URL:http://mfa.tj/?l=tj&cat=109 &art=1072. (санаи муроҷиат. 20.11.2017). 

http://mfa.tj/?l=tj&cat
http://mfa.tj/?l=tj&cat
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сареҳан рушдѐбанда доранд ва дорои қаробати забониву таърихӣ ва фарҳангӣ 

ҳастанд. Табиист, ки дар байни онҳо Ҳиндустон мақоми хоса дорад. Мо онро 

баланд арзѐбӣ менамоем ва аз имкони эҳѐву рушди равобит бо кишвари 

шумо бо қадрдонӣ истифода хоҳем кард. Ҳоло дар харитаи сиѐсии ҷаҳон 

Ҳиндустон мақоми кишвареро дорост, ки нерӯи худро торафт тақвият 

мебахшад, соҳибқудрат ва обрӯманд мебошад. 

Мо шоҳиди рушди босуръати кишвари шумо ҳастем, комѐбиҳои 

мутахассисони шуморо дар соҳаҳои технологияи пешрафта ва барномаҳои 

компютерӣ баланд арзѐбӣ мекунем ва шайдои таърих, фарҳанг ва тамаддуни 

кӯҳан ва волои шумо ҳастем‖
1
. 

Осиѐи Марказӣ ба Ҳиндустон нисбатан наздик ҷойгир шуда, бо он 

решаҳои амиқи умумии таърихӣ дорад. Аз ин рӯ он дар минтақаи 

манфиатҳои стратегии ҳиндӣ қарор гирифта, ба он иқтидори бузурги 

ҳамкорӣ ва муносибатҳои неки ҳамсоягӣ мусоидат мекунад, ки тӯли солҳои 

дарози ҳамкории ҳиндӣ-шӯравӣ ба даст омадааст. Дар баробари ин 

Ҳиндустон мекӯшад то ба тавсеаи яктарафаи таъсири Покистон — рақиби 

доимии он дар Осиѐи Ҷанубӣ ба кишварҳои Осиѐи Марказӣ роҳ надиҳад, ки 

баъди рафтани Россия холигии қувва ба вуҷуд омада, ба зудӣ бо даъвогарони 

дигар пурра нагардад. Бо назардошти ин роҳбарияти ҳиндӣ дар назди 

мақомоти сиѐсати хориҷӣ вазифаи инкишофи мақсадноки муносибатҳо ва 

мустаҳкам кардани ҳамкорӣ бо кишварҳои ин минтақаро гузоштааст. Иқдоми 

асосӣ дар ин самт ташаббуси «Роҳи нави абрешими сиѐсати хориҷии ҳиндӣ» 

гардид
2
. 

Яке аз ҳадафҳои асосии сиѐсати хориҷии Ҳиндустон дар Осиѐи Марказӣ 

аз он иборат аст, ки ба густариш ва тасдиқи бунѐдгароии ҷангҷӯѐнаи исломӣ 

дар ин минтақа монеа гардад. Ҳиндустон кӯшиш мекунад то аз Покистон 

                                                           
1
 Раҳмон, Э. Суханронӣ дар семинари бахшида ба нақши Тоҷикистон дар ҳамкории минтақавӣ Деҳлӣ. 

[Матн] 7 августи соли 2006. / Истиқлолияти Тоҷикистон ва эҳѐи миллат. Ҷ. VII. – Душанбе: 2007. - С. 137. 
2
 Комиссина, И. Станет ли Индия полноправным участником «Большой игры» в Центральной Азии? [Текст] 

/ И. Комиссина. // Центральная Азия и Кавказ №1 (55), 2008. - С. 68.  
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қафо намонад, ки баҳри татбиқи ҳадафҳои худ омили мусулмониро дар 

наздикшавӣ ва миқѐси ҳамкорӣ бо кишварҳои Осиѐи Марказӣ истифода 

намояд
1
. Ҳадаф пеш аз ҳама талоши роҳ надодан ба наздикшавии ин 

кишварҳо ба Покистон дар асоси умумияти исломӣ мебошад, ки минбаъд 

метавонад ба он оварда расонад, то ҷумҳуриҳои минтақа аз мавқеи 

покистонӣ оид ба масъалаи Кашмир пуштибонӣ кунанд
2
. 

Соли 2001 Комиссияи муштараки ҳамкориҳои иқтисодии Тоҷикистону 

Ҳиндустон таъсис ѐфта, он дар фаъол сохтани ҳамкориҳои судманди 

иқтисодӣ бомуваффақият саҳм мегирад. Дар раванди тавсеаи муносибатҳо 

фаъолияти самараноки Комиссияи муштараки Тоҷикистон ва Ҳиндустон оид 

ба ҳамкории тиҷоратию иқтисодӣ, илмӣ ва техникӣ низ саҳми арзанда дорад. 

Натиҷаҳои ҷаласаҳои Комиссияи муштарак барои истифодаи васеъ аз 

зарфиятҳои бузурги ҳамкориҳо заминаҳои мусоидро фароҳам месозанд
3
. 

7 - 14 декабри соли 2001 дар шаҳри Деҳлӣ аввалин ҷаласаи Комиссияи 

муштараки ҳамкориҳои байниҳукуматӣ баргузор шуд, ки дар анҷоми он 

Санади ҷаласаи якуми Комиссияи байниҳукуматии Тоҷикистону Ҳиндустон 

оид ба ҳамкорӣ дар соҳаи савдо, иқтисод, илм ва техника ба имзо расид. 

Бо ташаббуси Ҷамъияти дӯстӣ ва ҳамкорӣ бо кишварҳои хориҷӣ, 

Ҷамъияти дӯстии Тоҷикистон - Ҳиндустон ва сафорати Ҳиндустон дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 8 то 15 августи соли 2002 бахшида ба Рӯзи 

истиқлолияти Ҳиндустон Ҳафтаи дӯстӣ бо халқи ҳинд доир гардид. 

Дар рафти гузаронидани Ҳафтаи дӯстӣ як қатор чорабиниҳои фарҳангӣ 

доир шуданд. Дар доираи Ҳафта 9 август дар китобхонаи Академияи илмҳои 

ҷумҳурӣ ба номи И. Ганди намоиши китобҳо, рӯзномаҳо, маҷаллаҳо бо се 

забон: ҳиндӣ, англисӣ ва русӣ баргузор гардид. Гузаронидани чунин 

                                                           
1
 Комиссина, И. Станет ли Индия полноправным участником «Большой игры» в Центральной Азии? [Текст] 

/ И. Комиссина // Центральная Азия и Кавказ №1 (55), 2008. - С. 68. 
2
 Гордиенко, Д.В. Шанхайская организация сотрудничества как площадка для диалога по вопросам 

региональной безопасности [Текст] / Д.В. Гордиенко. // Национальные интересы: приоритеты и 

безопасность. №37 (2015). - С. 49. 
3
 25 қадам дар паҳнои олам. [Матн] - Душанбе: Ирфон. 2016. - С. 83. 
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намоишгоҳҳо дар китобхона барои ҷамъияти дӯстӣ ва ҳамкорӣ бо Ҳиндустон 

анъанаи нек гаштааст
1
. 

Дар Эъломияи муштарак оид ба шарикии стратегӣ байни Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Ҳиндустон роҳбарони ҳар ду кишвар эътироф 

карданд, ки пояи аҳдномавӣ-ҳуқуқии ҳамкории фарҳангӣ дар сатҳи 

қаноатбахш қарор дорад
2
. Дар баробари ҳуҷҷатҳои ба равобити байнидавлатӣ 

дахлдошта, ҳуҷҷатҳои меъѐрие қабул шуданд, ки алоқаҳои байни 

донишгоҳҳоро танзим менамоянд. Донишгоҳи Ҳиндустон ба номи Ҷ. Неҳру 

ва Донишгоҳи (Славянии) Россия ва Тоҷикистон «Ёддошти ҳусни тафоҳум» 

имзо карданд, ки дар асоси он ҳар ду донишгоҳ ҳадафи тамаркузи таваҷҷӯҳро 

ба таҳқиқи соҳаҳои зерини илмӣ равона месозанд: 

1. илмҳои иҷтимоӣ; 

2. муносибатҳои байналхалқӣ; 

3. забоншиносӣ, адабиѐтшиносӣ ва фарҳангшиносӣ; 

4. илм ва технология. 

Ҳамкорӣ бояд тавассути чунин чорабиниҳо ѐ барномаҳо амалӣ шаванд: 

1. мубодилаи ҳайати омӯзгорон; 

2. мубодилаи донишҷӯѐн; 

3. таҳқиқоти муштараки илмӣ; 

4. иштирок дар семинарҳо ѐ конференсияҳои илмӣ; 

5. мубодилаи маводи илмӣ ва иттилоотии дигар; 

6. барномаҳои илмии махсуси кутоҳмуддат; 

7. мубодилаи менеҷерон/ҳамоҳангсозони маъмурӣ; 

8. барномаҳои муштараки фарҳангӣ. 

Ҳамчунин, Донишгоҳи (Славянии) Россия ва Тоҷикистон бо Коллеҷи 

зардуштӣ дар асоси «Ёддошти ҳусни тафоҳум дар соҳаи таълимӣ- фарҳангӣ, 

                                                           
1
 Убайдуллоев, З.Ф. Индология в Таджикистане [Текст] // Индийские исследования в странах СНГ. 

Материалы научной конференции. / З.Ф. Убайдуллоев. - М.: 2007. - С. 53. 
 

2
 Эъломия муштарак дар бораи Шарикии Стратегӣ байни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Ҳиндустон 

[Матн] // Садои мардум, 8 сентябри соли 2012. - С. 2. 
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таҳқиқоти илмӣ-педагогӣ ҳамкорӣ мекунанд»
1
. Дар асоси ин созишнома 

Донишгоҳи ба номи Ҷаваҳирлаъл Неҳру ва Коллеҷи зардуштӣ ба 

мутахассисони самтҳои гуногуни тоҷик квотаҳоро пешниҳод менамоянд. 

Яке аз аввалин чорабиниҳои фарҳангӣ консерти «Лаҳзаҳо бо ашъори 

Бедил», бо иштироки ходимони фарҳанги тоҷик мебошад, ки дар миѐни онҳо 

Қурбоналӣ Раҳмонов, гурӯҳи эҷодии «Сомон» ва дигарон буданд. Чорабинии 

мазкурро Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон бо дастгирии молиявии 

сафорати Ҳиндустон дар шаҳри Душанбе ташкил карда буд. Дар идомаи ин 

воқеа моҳи март ва апрели соли 2002 шабҳои рақси анъанавии ҳиндӣ 

«Бхаратнатям», намоишгоҳи муосири графики расмҳо аз коллексияи Шӯрои 

Ҳиндустон оид ба ҳамкориҳои фарҳангӣ бо кишварҳои хориҷӣ баргузор 

гардиданд, ки корҳои чунин рассомони маъруфи Ҳиндустон, аз қабили 

Мақбул Фидо Ҳусейн, Лакшман Гаут, Гоги Сароҷ Пал, Шанти Дев ва 

дигаронро дар бар мегирифтанд
2
. 

Ташаккули ҳамкории ҷонибҳо дар сатҳ ва майдонҳои гуногун сурат 

мегирад. 3 - 4 июни соли 2002 дар шаҳри Алмаато Саммити якуми 

Машварати ҳамкорӣ ва чораҳои боварӣ дар Осиѐ барпо гардид. Дар ҷаласа 

баъди муҳокима Эъломияи Алмаато тасдиқ ва имзо карда шуд. Ҳамчунин 

Эъломияи Машварати ҳамкорӣ ва чораҳои боварӣ дар Осиѐ оид ба барҳам 

додани терроризм ва гуфтугӯи тамаддунҳо қабул карда шуд. Дар доираи 

саммит Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон бо сарвазири 

Ҷумҳурии Ҳиндустон Атал Бихари Ваҷпай вохӯрӣ намуд
3
. 

28 - 30 январи соли 2003 бо даъвати ҷониби Тоҷикистон боздиди расмии 

ВКХ Ҷумҳурии Ҳиндустон ба Ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор шуд. Зимни 

сафар Яшвант Синх бо Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, сарвазир, ВКХ, 

                                                           
1
 Бойгонии ҷории Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон (Папка Ҳиндустон). - 2013. - С. 12-14. 

2
 Маджиди, У.К. Таджикско-индийские культурные связи (конец ХХ – начало XXI вв.): диссертация 

кандидата исторических наук / 07.00.15 // У.К. Маджиди. – Душанбе, 2016. - С. 89. 
3
 Шарипов, А. Эмомалӣ Раҳмонов: Оғози марҳалаи созандагӣ (Сиѐсати дохилӣ ва хориҷии Президенти 

Тоҷикистон дар солҳои 2000-2003).-Китоби 3. [Матн] / А. Шарипов., С. Фаттоев. - Душанбе: Деваштич, 

2006. - С. 184. 
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вазири мудофиа, омӯзгорон ва донишҷӯѐни Донишгоҳи миллии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон вохӯриҳо анҷом дод. Зимни мулоқот бо Сарвари давлат ҷонибҳо 

дурнамои муносибатҳои дуҷонибаро ба таври муфассал баррасӣ намуда, оид 

ба масъалаҳои минтақавӣ ва байналмилалӣ мубодилаи афкор карданд
1
.  

27 май - 1 июни соли 2003 ҷаласаи 2 - юми Комиссияи байниҳукуматии 

Тоҷикистону Ҳиндустон оид ба ҳамкорӣ дар соҳаҳои савдо, иқтисод, илм ва 

техника баргузор гардид. 

11 июни соли 2003 ба мақсади таҳкими минбаъдаи муносибатҳои 

мутақобилан судманд Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи 

кушодани сафорати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Ҷумҳурии Ҳиндустон фармон 

имзо кард. 

Аз 20 январ то 4 феврали соли 2005 ба Ҳиндустон ҳайати иборат аз 2 

нафар: наворбардор, суратгир, корманди хидматнишондодаи фарҳанги 

Ҷумҳурии Тоҷикистон Заҳур Дахте ва референти калони Ҷамъияти дӯстии 

Тоҷикистон ва ҳамкории фарҳангӣ бо кишварҳои хориҷӣ, тарҷумон З. 

Қурбонова рафтанд. Мақсади сафар гузаронидани фотонамоишгоҳи 

суратгири машҳури тоҷик З. Дахте «Шинос шавед, Тоҷикистон!», инчунин 

иштирок дар Конгресси XIX-уми умумиҷаҳонии тибби алтернативӣ, 

маънавиѐт, маориф, илм ва омӯзиши динҳои ҷаҳонӣ буд. 28 январи соли 2005 

ифтитоҳи тантанавии фотонамоишгоҳи З. Дахте дар бинои Маркази 

фарҳангии Россия дар доираи кори Конгресси умумиҷаҳонӣ дар муддати 4 

рӯз баргузор гардид. Дар конгресс намояндагон аз кишварҳои мухталифи 

ҷаҳон, аз ҷумла Британияи Кабир, Австрия, Федератсияи Россия, Ҷумҳурии 

Қазоқистон, Индонезия, Шри-Ланка, Малайзия ва як қатор музофотҳо ва 

шаҳрҳои худи Ҳиндустон иштирок карданд. Зиѐда аз 130 аксҳо 

иштирокчиѐни Конгресс ва меҳмононро бо фарҳанги халқи тоҷик шинос 

намуданд. 31 январ дар конгресс бо маърӯзаи «Саҳми Ҷамъияти дӯстии 

                                                           
1
 Шарипов, А. Эмомалӣ Раҳмонов: Оғози марҳалаи созандагӣ (Сиѐсати дохилӣ ва хориҷии Президенти 

Тоҷикистон дар солҳои 2000-2003).-Китоби 3. [Матн] / А. Шарипов., С. Фаттоев. - Душанбе: Деваштич, 
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Тоҷикистон ва алоқаҳои фарҳангӣ бо кишварҳои хориҷӣ дар барқарор кардан 

ва истиқрори сулҳ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» З. Қурбонова баромад кард. 

Маъракаи мазкур ба алоқаи наздики фарҳангӣ байни ду кишвар ва замина 

барои инкишофи минбаъдаи мубодилаи фарҳангӣ байни халқҳо мусоидат 

кард. Моҳи январи соли 2005 дар кафедраи филологияи ҳиндии Донишгоҳи 

давлатии миллии Тоҷикистон ҷамъомад бахшида ба Рӯзи Ҷумҳурии 

Ҳиндустон баргузор шуд. Инчунин, бахшида ба таҷлили истиқлолияти 

Ҷумҳурии Ҳиндустон Ҷамъияти дӯстии Тоҷикистон ва ҳамкории фарҳангӣ бо 

кишварҳои хориҷӣ ба сафорати Ҳиндустон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

мактуби табрикӣ фиристод
1
. 

Оҳангсози муосири тоҷик Толиб Шаҳидӣ оҳанги худ ―Суфӣ ва роҳиби 

буддоӣ‖ –ро пешниҳод намуд, ки дар он оид ба пайвандҳои мустақими 

тоҷикон бо фарҳанги маънавии Ҳиндустон ифода меѐбад. 

Моҳи майи соли 2004 дар шаҳри Душанбе бахшида ба 90-солагии 

Зиѐдулло Шаҳидӣ ва 80-солагии шаҳри Душанбе Хазинаи байналхалқии 

фарҳанги мусиқӣ ба номи З. Шаҳидӣ (Маркази ―Муколамаи фарҳангҳо‖) 

якҷоя бо Вазорати фарҳанг, ҳукумати шаҳри Душанбе, сафоратҳои Австрия 

ва Франсия, Маркази фарҳангии ―Бактрия‖ аввалин Фестивали байналхалқии 

мусиқии муосирро баргузор намуд
2
. 

 Дар барномаи фестивал намоиши операи ―Комде ва Мадан‖ (аз 

эҷодиѐти шоири тоҷику форс Бедил, ки дар Ҳиндустон зиндагӣ ва эҷод 

намудааст) дохил шуд. Операи мазкурро З. Шаҳидӣ бо хоҳиши Садриддин 

Айнӣ ҳ анўз соли 1940 навишта буд
3
. 

Арҷгузорӣ ба шахсиятҳои таърихии якдигар яке аз омилҳои густариши 

ҳамкориҳо мебошад. 14 ноябри соли 2005 дар Маркази фарҳанги ҳиндӣ дар 

                                                           
1
 Бойгонии ҷории Ҷамъияти дӯстии Тоҷикистон ва ҳамкории фарҳангӣ бо кишварҳои хориҷӣ –Ҳисоботи 

соли 2005. Ҷамъияти дӯстии Тоҷикистон –Ҳиндустон. 
2
 Комилова, М. Первый душанбинский международный фестиваль современной музыки [Электронный 
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3
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назди сафорати Ҳиндустон якҷоя бо Ҷамъияти дӯстии Тоҷикистону 

Ҳиндустон озмуни рақси «Расмҳо», бахшида ба рӯзи таваллуди аввалин 

сарвазири Ҳиндустон Ҷавоҳирлаъл Неҳру баргузор шуд. Ҳамасола рӯзи 

таваллуди ӯ - 14 ноябр дар Ҳиндустон ҳамчун рӯзи кӯдакон ҷашн гирифта 

мешавад. Дар он шогирдони макотиби гуногуни шаҳри Душанбе аз 8 то 12 

сола иштироки фаъол доштанд. 

18 ноябри соли 2005 дар Консерваторияи миллии Тоҷикистон маросими 

тақдими асбобҳои мусиқии ҳиндӣ аз ҷониби сафорати Ҳиндустон баргузор 

гардид. Мулоқотро бо сухани ифтитоҳӣ ректори консерватория профессор Т. 

Сатторов кушода, ба Сафорати Ҳиндустон барои туҳфаи бебаҳо изҳори 

таманниѐт намуда, таъкид дошт, бо иқдоми ин амал захираи асбобҳои 

мусиқии консерватория хеле афзун дода, нишонаи дӯстии безаволи 

мардумони ду кишвар арзѐбӣ мегардад. Сафири фавқуллода ва мухтори 

Ҳиндустон дар Тоҷикистон ҷаноби Вандал Ҷайшанкар дар сухани ҷавобиаш 

дар бораи умумияти анъанаҳои фарҳангии ду кишвар сухан карда изҳор 

дошт, ки ин анънаҳои таърихӣ дар қолабҳои бадеии халқӣ ифода меѐбанд ва 

айни замон дар маъруфияти бузурги мусиқӣ ва филмҳои ҳиндӣ дар 

Тоҷикистон инъикос мешаванд. Сипас маросими тантанавии супурдани 

асбобҳои классикии мусиқии ҳиндӣ ба монанди: сетор, сантур, табл ва ғайра 

баргузор гардид. Кормандони Маркази фарҳангии ҳиндӣ дар назди Сафорати 

Ҳиндустон намоиши рақсу мусиқӣ ташкил карданд, ки бо консерт дар иҷрои 

донишҷӯѐни консерватория ба анҷом расид. Консерти мазкур аз решаҳои 

умумии анъанаҳои мусиқии ҳиндӣ ва тоҷикӣ шаҳодат медод. 

Дар сатҳи байнидавлатӣ байни Тоҷикистон ва Ҳиндустон боздидҳои 

гурӯҳҳои мусиқии ҳар ду кишвар амалӣ мешавад. Аввалин маротиба баъди 

касби истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон гурӯҳҳои фарҳангии 

ҳиндӣ дар фестивали байналхалқии мусиқии "Садои дилҳо", иштирок 

карданд, ки моҳи сентябри соли 2005 доир шуда буд. Моҳи январи соли 2006 

бо кӯмаки Шӯрои Ҳиндустонӣ оид ба ҳамкориҳои фарҳангӣ гурӯҳи мусиқии 
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"Рухшона", ки аз 60 аъзо иборат буд, ба Ҳиндустон рафт. Моҳи августи соли 

2006 гурӯҳи фарҳангии ҳиндӣ, ки аз мусиқии суфӣ намояндагӣ карда, аз 11 

аъзо иборат буд, ба Душанбе ва шаҳрҳои дигари Тоҷикистон омад. Моҳи 

августи соли 2007 дар шаҳрҳои Душанбе ва Хуҷанд гурӯҳҳои санъати ҳарбӣ 

аз шаҳри Манипур (иѐлати Шимолу шарқии Ҳиндустон) ҳунарнамоӣ 

карданд. Моҳи апрели соли 2008 маҳифлҳои рақсии Катҳакро ҳамватанони 

мо дидан карда, 29 марти соли 2009 бошад гурӯҳи фарҳангии иборат аз 10 

намояндаи санъат дар соҳаи рақс аз Кучипуди (Ҷануби Ҳиндустон) ва иѐлоти 

Уттар Прадеш(Шимоли Ҳиндустон) дар Театри опера ва балет ба номи 

Садриддина Айни намоиши ҳунарӣ нишон доданд. 

22-23 майи соли 2009 гурӯҳи мусиқии Шӯрои Ҳиндустонӣ оид ба 

ҳамкориҳои фарҳангӣ бо кишварҳои хориҷӣ дар Маркази фарҳангии 

Ҳиндустон дар шаҳри Душанбе ва дар Филармонияи давлатии Тоҷикистон ба 

номи А.Ҷӯраев ҳунарнамоӣ кард. 8 сентябр дар толори консертии Кохи 

Борбад ҳунарнамоии ҷашнӣ бахшида ба Рӯзи истиқлолияти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон баргузор гардид, ки дар он гурӯҳҳои ҳиндӣ оид ба бангра ва 

гидда низ иштирок карданд
1
. 

6 - 10 августи соли 2006 боздиди расмии Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон Э. Раҳмон аз Ҷумҳурии Ҳиндустон сурат гирифт. Сарвари 

давлатро дар ин сафар аз ҷумла Президенти Академияи илмҳои Ҷумҳурии 

Тоҷикистон М. Илолов, Раиси иттифоқи нависандагони Ҷумҳурии 

Тоҷикистон М. Бахтӣ, Шоирони маъруфи Тоҷикистон Иноят Хоҷаева 

(Фарзона), Толиб Каримов (Озарахш) ҳамроҳӣ намуданд. Дар ҷараѐни сафар 

6 август Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар маросими кушодани лавҳаи 

хотиравӣ дар назди оромгоҳи шоири машҳури адабиѐти орифонаи форсу 

тоҷик Мирзо Абдулқодири Бедил ва маҳфили мушоара ба мавзеи «Боғи 

Бедил» дар шаҳри Деҳлӣ иштирок намуд. Дар суханронӣ Сарвари давлат 

Мирзо Абдулқодири Бедилро аз бузургтарин намояндагони илму адаби 
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форсу тоҷик номида, таъкид дошт, ки дар оғози асри XXI ӯ пайвандгари 

таърихӣ ва маънавии ду кишвари дӯст – Тоҷикистон ва Ҳиндустон гаштааст. 

Ба ибораи Э. Раҳмон панди Бедил метавонад омили хуби таҳкими дӯстӣ ва 

ҳамкории ҳамаҷонибаи мо гардад
1
. 

Дар рафти ин сафар панҷ созишнома дар бораи ҳамкорӣ ба имзо расид
2
, 

ки ҳуҷҷатҳои зерин ба густариши ҳамкориҳои фарҳангӣ равона гашта 

буданд:  

- Эъломияи муштараки Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Ҳиндустон дар 

бораи густариши минбаъдаи муносибатҳои дӯстӣ ва ҳамкорӣ; 

- Барномаи ҳамкорӣ байни Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҳукумати 

Ҷумҳурии Ҳиндустон дар соҳаи фарҳанг ва санъат барои солҳои 2006 – 

2009. 

Моҳи октябри соли 2007 дар шаҳри Душанбе ҷаласаи Комиссияи 

байниҳукуматии Тоҷикистону Ҳиндустон оид ба ҳамкорӣ дар соҳаҳои савдо, 

иқтисод, илм ва техника баргузор шуд. 

Ногуфта намонад, ки мушкилоти бар асари офатҳои табиӣ 

бамиѐномадаи сокинони шаҳри Кӯлоб мардуми Ҳиндустонро бетараф 

нагузошт. Соли 2010 ба мақсади дастгирии зарардидагони шаҳри Кӯлоб 

Ҳукумати Ҷумҳурии Ҳиндустон ба суратҳисоби Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон 200 ҳазор доллари ИМА гузаронид. 

19 - 21 ноябри соли 2008 дар шаҳри Деҳлӣ ҷаласаи 5 - уми Комиссияи 

байниҳукуматии Тоҷикистону Ҳиндустон оид ба ҳамкорӣ дар соҳаҳои савдо, 

иқтисод, илм ва техника баргузор гардид
3
.  
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Аз соли 2001 то соли 2006 ширкати ҳавопаймоии миллии Тоҷикистон 

«Тоҷик Эйр» доимо парвозро аз Душанбе ба самти Деҳлӣ ба амал 

мебаровард.  

Соли 2010 парвози доимии байни Душанбе- Деҳлӣ бо мусоидати 

ширкати хусусии ҳавопаймоии "Ист Эйр" роҳандозӣ шуд. Он ҳар ҳафта рӯзи 

сешанбе ба воситаи ҳавопаймои "Боинг- 737" анҷом мегирад ва аз ин тариқ 

мусофирон метавонанд ба дигар кишварҳои Осиѐи Ҷанубу Шарқӣ низ ба 

парвози худ идома диҳанд. 

Мақсад аз парвози Душанбе-Деҳлӣ ҳам осонсозии хидмат ба мусофирон 

ва ҳам тавсеаи ҳарчи бештари тиҷорати байни Тоҷикистон ва Ҳиндустон 

мебошад. Аз Деҳлӣ ба Душанбе асосан дору ва афзорҳои компютерӣ ворид 

мешавад. Қаблан тоҷирони ҳиндӣ барои вуруд ба Тоҷикистон аз 

хидматрасонии ширкати ҳавопаймоии Ҷумҳурии Исломии Афғонистон 

"Помир Эйр" истифода мебурданд, вале акнун имкон доранд, ки ба нархи 

арзон ва сарфаи вақт тавассути ҳавопаймои "Боинг-737" ба пойтахти 

кишварамон оянд
1
. 

Дар асоси «Барномаи ҳамкори дар соҳаи фарҳанг ва санъат», ки аз 

тарафи ҳукуматҳои ҳар ду кишвар моҳи сентябри соли 2012 ба имзо 

расидааст, самти фарҳангии ҳамкорӣ хислати комплексӣ гирифт. 

Таҳлили ин ҳуҷҷати муҳим нишон медиҳад, ки бо мақсади баланд 

бардоштани сатҳи назариявии ҳамкориҳои фарҳангӣ байни Тоҷикистон ва 

Ҳиндустон таъмини тарафҳо бо адабиѐти зарурӣ пешбинӣ мегардид: «Ҳар ду 

тарафҳо мубодилаи таълифот, адабиѐт ва маводи таҳқиқотиро дар соҳаи 

фарҳанг ва санъат дастгирӣ менамоянд». 

Ба ғайр аз ин, дар ҳуҷҷат таъкид шудааст: «Консерваторияи миллии 

Тоҷикистон ва Академияи Санҷат Натани Ҳиндустон барои таълими мусиқии 
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анъанавии ҳиндӣ ва тоҷикӣ бо омӯзгорон ва мутахассисон таъмин 

мегарданд». 

Вобаста ба ин, тарафҳо ба баланд бардоштани сатҳи илмӣ-назариявии 

ҳамкориҳои фарҳангӣ ва омода кардани кадрҳои миллӣ диққати муҳим 

медиҳанд. 

Дар ин ҳуҷҷат шаклҳои мушаххас ва усулҳои ҳамкории Тоҷикистон ва 

Ҳиндустон дар соҳаи фарҳанг муайян шуданд, маҳз: «Тарафҳо 

намоишгоҳҳои гурӯҳии рассомони миллӣ ва ҳунармандони ҳар як кишварро 

ба муддати 15 рӯз ташкил мекунанд, ки дар ҳудуди Галереяи санъати тарафи 

қабулкунанда баргузор мешаванд». 

Ба ғайр аз ин, бисѐр кишварҳо чун анъана «Рӯзҳои фарҳангӣ»-и як 

кишварро дар кишвари дигари дӯст мегузаронанд. Ин таҷрибаи ҷаҳонӣ 

инчунин ҷойи худро дар ин ҳуҷҷат ѐфтааст: «Тарафҳо «Рӯзҳои фарҳанг»-ро 

дар кишварҳои якдигар мегузаронанд, ки мубодилаи гастролии гурӯҳҳои 

иҷроияро аз якчанд иштирокчиѐн аз ҳар як кишвар пешбинӣ мекунад
1
». 

Дар баробари ин, бо мақсади баланд бардоштани самаранокии ин 

чорабиниҳо чораҳои иловагӣ пешбинӣ мешуданд, аз ҷумла: «Тарафҳо ба 

мубодилаи таҷрибаи инноватсионӣ бо роҳи мубодилаи як маъмури 

фарҳангии ҷонибҳо дар муддати 2-3 ҳафта дар соҳаи идораи фарҳангӣ 

мусоидат мекунанд ва ин кор бо мақсади: 

- омӯзиши мероси ҳунарӣ; 

- фаъолияти эҷодӣ барои донишҷӯѐн; 

- коркарди маводи аудиовизуалӣ ва ғайришахсии таълимӣ барои 

донишҷӯѐни бо мақсади таълими санъат, мусиқӣ, рақс, санъати театрӣ ва 

фарҳангӣ; 

- осорхонаҳо ҳамчун маркази таълимӣ; 

- ҳуҷҷатгузории санъат ва муҳофизати захираҳои фарҳангӣ» сурат мегирад. 

                                                           
1
 Бойгонии ҷории Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон // Программа сотрудничества в области 
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Аҳамияти муҳимро на танҳо инкишофи фарҳанг ва санъат, балки 

қобилияти ҳифзи мероси фарҳангии худ барои ояндагон соҳиб мебошад. 

Оид ба ин дар «Барномаи ҳамкорӣ…» гуфта шудааст: «Тарафҳо дар 

соҳаи муҳофизат, нигоҳдошт ва мусоидат ба мероси фарҳангии ҳар ду 

кишвар ҳамкорӣ мекунанд. Тарафҳо дар соҳаи муҳофизат ва нигоҳдошти 

муҷассамаҳои қадима ва ҷойҳои бостоншиносӣ, иншооти санъат ва 

инкишофи осорхонаҳо дар қитъаи бостоншиносӣ тайи ду ҳафта бо як 

мутахассис аз ҳар як тараф мубодила анҷом медиҳанд»
1
. 

Барномаи ҳамкории фарҳангӣ маҷмӯи масъалаҳоеро фаро мегирад, ки ба 

мустаҳкам ва такмили алоқаҳои фарҳангии Тоҷикистон ва Ҳиндустон дар 

дурнамои наздик равона шудааст. 

Дар солҳои охир бо мақсади иҷрои бандҳои созишномаҳои дар боло 

зикршуда як қатор иқдомҳои мушаххас дар самти мубодилаи арзишҳои 

фарҳангӣ амалӣ карда шуданд: 

1) 60 иштирокчии ансамбли рақсии «Рухшона» моҳи январи соли 2006 

бо даъвати ICCR ба Ҳиндустон рафтанд; 

2) гурӯҳҳои ҳунарии фарҳангии ҳиндӣ дар фестивали байналхалқии 

«Sadoi Dilho» иштирок карданд, ки моҳи сентябри соли 2005 Тоҷикистон 

ташкил намуда буд; 

3) 11 иштирокчиѐни ҳиндии гурӯҳҳои ҳунарии фарҳангӣ, ки рақси Odissi 

ва мусиқии Суфиро иҷро мекарданд, моҳи августи соли 2006 аз шаҳри 

Душанбе дидан намуданд; 

4) гурӯҳи санъати ҳарбии Манипур моҳи августи соли 2007 ба 

Тоҷикистон омада дар шаҳри Душанбе ва Хуҷанд ҳунарнамоӣ кард; 

5) гурӯҳҳои фарҳангӣ (як раққоса аз Катҳак ва ду ҳунарманди 

болливудӣ), дар ҳавои кушод дар шаҳри Душанбе моҳи апрели соли 2008 

ҳунарнамоӣ карданд; 
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 Бойгонии ҷории Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон // Программа сотрудничества в области 

культуры и искусства между правительствами Республики Таджикистан и Республикой Индии. - С. 10-11. 



84 

 

6) Рӯзҳои фарҳанги Тоҷикистон дар Ҳиндустон моҳи октябри соли 2008 

гузаронида шуданд; 

7) 10 аъзои гурӯҳи раққосон аз Kuchirudi ва донишҷӯѐни вокалист дар 

Театри опера ва балети ба номи С. Айнӣ ва дар Маркази фарҳангии 

Ҳиндустон 28 марти соли 2009 баромад карданд. 

8) гурӯҳи фарҳангии ICCR, ки аз гурӯҳҳои сетор ва асбобҳои мусиқии 

зарбӣ иборат буданд, дар Маркази фарҳангии Ҳиндустон 22 май ва толори 

филармония 23 майи соли 2009 ҳунарнамоӣ карданд; 

9) 15 иштирокчии гурӯҳи фарҳангии ICCR, ки аз Бхангра ва гурӯҳи 

Будда иборат буданд, дар ҷашнгирии Рӯзи истиқлолияти Тоҷикистон 9 

сентябри соли 2009 дар Кохи Борбади шаҳри Душанбе ҳангоми боздиди 

Президенти Ҳиндустон ба Тоҷикистон ҳунарнамоӣ карданд. Онҳо инчунин 

дар меҳмонхонаи Нуан дар шаҳри Душанбе намоиш нишон доданд; 

10) 8 иштирокчиѐни гурӯҳи Qawaali бо роҳбарии ҷаноби Ниѐз Қодир ба 

Тоҷикистон барои иштирок дар фестивали байналхалқии «Фалак» омада, аз 8 

то 12 октябри соли 2009, инчунин дар меҳмонхонаи Нуан дар шаҳри 

Душанбе ҳунарнамоӣ карданд, ки аз тарафи Фонди Оғо Хон 10 октябр ва дар 

шаҳри Хуҷанд 12 октябри соли 2009 ташкил гардид; 

11 ) 17 аъзои ансамбли миллии Тоҷикистон бо роҳбарии Фароғат Азизӣ 

–муовини вазири фарҳанг барои иштирок дар Намоишгоҳи маснуоти 

ҳунармандии Сураҷкунд ширкат карданд, ки 1-15 феврали соли 2010 агентии 

сайѐҳии Харма баргузор кард. Гурӯҳи рақсии тоҷик «Ҷаҳоноро» як қисми ин 

гурӯҳи фарҳангӣ буд
1
. 

Бояд қайд кард, ки ҳамкории Тоҷикистон бо Ҳиндустон дар қаринаи 

минтақаи Осиѐи Марказӣ низ ҷараѐн мегирад. ОМ барои Ҳиндустон бо 

назардошти ду ҷанба манфиат дорад: дар навбати аввал ҳамчун 

содиркунандаи захираҳои энергетикӣ, ки имкони коҳиши вобастагиро аз 
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кишварҳои минтақаи ноороми Шарқи Наздик фароҳам меорад, инчунин 

ҳамчун кафили амнияти қитъа, ки сарҳадҳои ҳиндиро аз таҳдиди эҳтимолии 

террористӣ эмин медорад
1
.  

Баргузории рӯзҳои фарҳангии Тоҷикистон дар Ҳиндустон ва Ҳиндустон 

дар Тоҷикистон ба анъанаи нек мубаддал гаштааст, инчунин ҳамасола 

чорабиниҳои фарҳангии гуногун баргузор мегарданд
2
. Дар ин самт 20 апрели 

соли 2015 дар шаҳри Душанбе Рӯзҳои фарҳангии Ҳиндустон дар Тоҷикистон 

оғоз гардид, ки дар рафти он аз ин кишвар зиѐда аз 40 ҳунарманд ширкат 

доштанд
3
. 

Яке аз чорабиниҳои муҳимро дар ин самт метавон кинофестивали 

байналхалқии «Дӯстӣ» номид, ки зиѐиѐни байналхалқӣ ва ҳиндии пойтахти 

Ҳиндустон Ню-Деҳлиро бо дастовардҳои фарҳангии халқи тоҷик ошно кард. 

Аз 1 то 5 августи соли 2011 фестивали навбатии халқӣ баргузор гардид, ки 

дар доираи он 5 филми ҳуҷҷатӣ дар бораи Тоҷикистон намоиш дода шуд. Ин 

филмҳо бо ҳамкории телевизион ва радиои назди ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ва синамогарони ҳиндӣ (бо иштироки Ғазал Амиш, Шамидра 

Пракаш Гоела ва Суман Гоела) ба навор гирифта шуда буд
4
. 

Ҳиндустон дар тамоми ҷаҳон бо чорабиниҳои фарҳангии рангин, шеъру 

рақс машҳур аст. Дар ин ҷо ҳамасола фестивалҳои «Эҷодиѐти халқӣ», «Ҳ 

унарҳ ои дастӣ», «Ғазалҳои сӯфиѐна», «Рақсҳои анъанавӣ» ва дигар анвои 

озмунҳо баргузор мешаванд. Соли 2006 ансамбли тарона ва рақси тоҷик 

«Рухшона» ба фестивали «Эҷодиѐти халқӣ» ба Ҳиндустон даъват карда шуд. 

Дар муддати як ҳафта ҳунармандони мо дар пойтахти Ҳиндустон – шаҳри 
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Деҳлӣ баромад карданд, ки мухлисон онҳоро гарму ҷушон истиқбол 

намуданд. Дар ин чорабинии фарҳангӣ ансамбли рақсии «Гулрез» баромад 

намуд. Дар толори консертӣ мусаввараҳои рассоми тоҷик Вафо Назаров ва 

дигарон овезон буданд, ки ӯ ба суолҳои шавқмандони мактаби бадеии тоҷик 

ҷавоб дод
1
. 

Дар густариши ҳамкориҳои илмӣ-фарҳангии Тоҷикистону Ҳиндустон 

нақши ниҳодҳои минтақавӣ меафзояд. Яке аз чунин созмонҳои байнидавлатӣ 

СҲШ мебошад, ки созмони байналхалқии озод барои ҳамкорӣ ба ҳисоб 

меравад, ки намунаи ҳамкории самарноки намояндагони тамаддунҳои 

мухталиф аст: конфутсиягӣ, православӣ –насронӣ, исломӣ, ҳиндуия-буддоӣ
2
. 

Ҳамкориҳои фарҳангӣ ба ғановати мутақобилаи маънавӣ мусоидат 

карда, ба халқҳои фазои СҲШ эҳсоси кушодагӣ, дарки падидаҳои хориҷӣ ва 

ҳавасмандии ҳамкориро фароҳам меорад
3
. 

Асос барои роҳандозии чунин ҳамкориҳои бисѐрҷанба Хартия СҲШ — 

санади асосӣ баромад менамояд, ки самтҳои асосии ҳамкории фарҳангӣ- 

гуманитарии созмонро муайян мекунад. Кори амалӣ барои амалӣ намудани 

ин самт ба Машварати вазирони фарҳанги кишварҳои — аъзои СҲШ вогузор 

шудааст, ки механизми ҳамоҳангсоз-машваратии ҳамкорӣ ба шумор рафта, 

фаъолияти он бо муқаррароти Хартияи СҲШ ва дигар санадҳои дар 

чаҳорчӯбаи созмон қабулшуда мутобиқат менамояд. 

Моддаи 1 Хартияи СҲШ таъкид менамояд, ки ҳадаф ва вазифаҳои 

асосии Созмон — ин «дастгирии ҳамкориҳои самаранок дар соҳаи фарҳангӣ 

ва бахшҳои дигар; мусоидат ба инкишофи ҳаматарафаи иҷтимоӣ ва 

фарҳангӣ», дар моддаи 3 бошад, қайд мешавад, ки яке аз самтҳои ҳамкорӣ 
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«густариши ҳамкорӣ дар соҳаи илму техника, тандурустӣ, фарҳанг, варзиш 

ва сайѐҳӣ» ба ҳисоб меравад
1
 

Натиҷаҳои ҳамкориҳои амалӣ дар санадаҳое инъикос мегарданд, ки дар 

мулоқотҳои солонаи СҲШ қабул мегарданд. Дар мулоқоти сарварони 

кишварҳо дар Бишкек соли 2007 созишнома дар бораи ҳамкорӣ дар соҳаи 

фарҳанг ба имзо расид, дар мулоқоти сарварони кишварҳо дар Тошканд 

бошад, соли 2016 самтҳои минбаъдаи мукаммал намудани ҳамкории 

бисѐрҷониба дар чаҳорчӯбаи СҲШ, аз ҷумла дар соҳаи ҳамкории фарҳангӣ-

гуманитарӣ муайян карда шуданд. 

Кишварҳои аъзои СҲШ бо "руҳияи Шанхай" муттаҳид гаштаанд, ба 

принсипҳои эҳтироми мутақобила ва муколамаи баробар такя карда, сол то 

сол фаъолияти амалиро дар соҳаи фарҳанг, маориф, илм ва техника, 

тандурустӣ, варзиш, сайѐҳӣ, алоқаҳои ҷавонон фаъол менамоянд". Ба қавли 

дабири кулл, намунаи возеҳи тавсеаи ҳамасолаи ҳамкории фарҳангӣ- 

гуманитарӣ барномаи маҷмӯавии "СҲШ — хонаи ҳамаи мо" ба шумор 

меравад, ки дар чаҳорчӯбаи он рӯзҳои фарҳанги кишварҳои аъзои созмон, 

силсилаи ҳунарнамоиҳои фортепяноии "Нуҳ нотаи афсункор", марафонҳои 

ҳамасолаи СҲШ баргузор мегарданд. Лоиҳаи "Ҳашт муъҷизаи СҲШ" ба 

бунѐди фазои ягонаи сайѐҳӣ равона шудааст
2
. 

Дар самти густариши ҳамкориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии 

Ҳиндустон ба назар гирифтани имкониятҳои СҲШ муҳим мебошад. Саммити 

таърихии СҲШ дар Остона 8-9 июни соли 2017 давраи нави инкишофи 

созмонро оғоз кард. Яке аз натиҷаҳои муҳимми он додани мақоми узви 

баробарҳуқуқ ба Ҳиндустон ва Покистон буд. Муттаҳид кардани чор давлати 

                                                           
1
 Хартия ШОС от 07.06.2002 г. [Электронный ресурс] URL: http://infoshos.ru/ru/?id=33. (дата обращения. 

24.02.2018). 
2
 Интервью ТАСС: «Генеральный секретарь ШОС выступил в защиту культурного разнообразия в условиях 

пандемии» [Манбаи электронӣ] URL:http://rus.sectsco.org/news/20200521/648599.html (санаи муроҷиат. 

28.06.2020). 

http://infoshos.ru/ru/?id=33
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ядроӣ – дар доираи СҲШ унсури такягоҳи дастгирии суботи стратегии ҷаҳон 

мебошад
1
.  

Ҳамкорӣ дар соҳаи гуманитарӣ асоси қавии иҷтимоиро барои мустаҳкам 

кардания дӯстӣ байни кишварҳои СҲШ гузошта тамоюли инкишофро соҳиб 

аст. Бо шарофати махсусияти захираҳои гуманитарии ҳар як кишвари аъзои 

Созмон иқтидори бузург барои ҳамкорӣ мавҷуд мебошад. Пеш аз ҳама, 

алоқаҳои наздики чандинасра байни мардумони кишварҳои Осиѐи Марказӣ 

ва Осиѐи Ҷанубӣ ба умқи дарки якдигарӣ ва ғановати фарҳангҳои миллӣ 

мусоидат намудаанд.  

Моҳи июли соли 2005 Созишнома байни кишварҳои-аъзои Созмони 

ҳамкории Шанхай дар бораи расонидани кӯмак дар бартараф кардани 

ҳолатҳои фавқуллода ба имзо расид. Мутобиқи ин ҳуҷҷат, кишварҳо ба 

якдигар дар бартараф кардани ҳолатҳои фавқуллода дар асоси дархост 

мутобиқи имкониятҳои худ ва ихтиѐрӣ кӯмак мекунанд. Шароити пешниҳоди 

кӯмак дар созиши ҷонибҳо муайян мегардад. 

Ҳамзамон ҷонибҳо мутобиқи қонунгузории дохилии худ ба транзити 

бемамониати гурӯҳи наҷотдиҳандагон бо таҷҳизоти зарурӣ, инчунин борҳои 

гуманитарнӣ мусоидат хоҳанд намуд. Ба қайдгирии гумрукӣ дар шакли 

содашуда бо тавсияи мақомотҳои салоҳиятдори ҷонибҳо амалӣ мегардад. 

Созмони ҳамкории Шанхай иқтидори бузург, аз ҷумла барои тавсеаи 

алоқаҳои гуманитарӣ дорад. Аз болои раванди ҳамкорӣ дар чаҳорчӯбаи 

созмон назорат карда, метавон фаъолшавии кишварҳои аъзо ва зуҳури 

имкониятҳои навро дар ин самт мушоҳида намуд. Аз ин рӯ, минбаъл 

ҳамкории гуманитарӣ васеъ гашта мазмун ва мундариҷаи нав касб хоҳад 

намуд
2
. 

                                                           
1
 Алимов, Р. Роль Шанхайской организации сотрудничества в противодействии угрозам мира и 

безопасности [Электронный ресурс] URL: https://www.un.org/ru /chronicle/article/21818. (дата обращения. 

24.12.2018).  
2
 Культурно-гуманитарное сотрудничество в рамках ШОС [Электронный ресурс] URL: http://infosco.biz/ ru/? 

pageId=231 (дата обращения. 16.06.2020). 

https://www.un.org/ru%20/chronicle/article/21818
http://infosco.biz/%20ru/?%20pageId=231
http://infosco.biz/%20ru/?%20pageId=231
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Яке аз соҳаҳои ояндадори ҳамкории Тоҷикистон бо Ҳиндустон ҳамкорӣ 

дар соҳаи сайѐҳӣ ба шумор меравад. Айни замон дар Тоҷикистон 2020 

ѐдгориҳои таърихӣ -фарҳангӣ ба қайд гирифта шудааст (танҳо 570 дар шаҳри 

Душанбе
1
), аз ҷумла, Саразм дар Панҷакент ва Боғи миллии Тоҷикистон 

(куҳҳои Помир) дар рӯйхати иншоотҳои мероси умумиҷаҳонии ЮНЕСКО 

ворид гардидаанд. Ба ғайр аз иншоотҳои мероси умумиҷаҳонӣ ба рӯйхати 

намояндагии шоҳкориҳои шифоҳӣ ва ғайримоддии мероси фарҳангии 

инсонии ЮНЕСКО мусиқии шашмақом (аз Тоҷикистон ва Ӯзбекистон), 

ҷашни Навруз (муроҷиати муштараки 21 кишвар) ва оши-палав – хуроки 

миллӣ ва қаринаи иҷтимоӣ -фарҳангӣ дар Тоҷикистон дохил мешаванд
2
. 

Зиѐда за он иқлими мусоид бо назардошти гармои тоқатфарсои қисмати 

зиѐди қаламрави Ҳиндустон (бинобар минтақаи субтропикӣ) метавонад 

омили дигари ҷалби сайѐҳон аз ин кишвар гардад. 

Дар радифи рушди ҳамкориҳо дар самти сайѐҳӣ бо Ҳиндустон дидани 

манзараҳои таърихии ин кишвар низ аз манфиат холӣ нест. Зеро дар 

Ҳиндустон зимни сайру саѐҳат имкони шиносоӣ бо шоҳкориҳои меъморӣ, 

таърихӣ ва фарҳангӣ фараҳам меояд, ки дар онҳо нақши аҷдодони тоҷик ва 

фарҳанги онҳо ҳувайдо мебошад. 

7-9 октябри соли 2018 сафари давлатии Президенти Ҷумҳурии 

Ҳиндустон Шри Рам Натҳ Ковинд ба Ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид.  

Дар ҷараѐни мулоқот сарварони ҳар ду кишвар Изҳороти муштаракро 

қабул намуданд. Сарварони кишварҳо ба мувофиқа расиданд, ки пос 

доштани хотираи шоири бузурги тоҷик, Қаҳрамони Тоҷикистон Мирзо 

Турсунзода, ки фасеҳона дар бораи Ҳиндустон навишта, равобити дӯстонаи 

мардуми Тоҷикистону Ҳиндустонро тавсиф кардааст, дар таҳкими робитаҳои 

фарҳангии ду кишвар саҳм мегузорад. 

                                                           
1
 Азизов, М. Мероси таърихию фарҳангӣ ва масоили ҳифзу истифодаи он. [Матн] / М. Азизов. – Душанбе: 

Басанти, 2013. - С. 82. 
2
 Бахриев, Б.Х. «Мягкая сила» и публичная дипломатия: возможности для независимого Таджикистана 

[Электронный ресурс] URL: https://cyberleninka.ru /article/n/myagkaya-sila-i-publichnaya-diplomatiya-

vozmozhnosti-dlya-nezavisimogo-tadzhikistana (дата обращения. 13.08.2019). 
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Дар рафти сафари мазкур байни кишварҳо санадҳои зерин ба имзо 

расиданд, ки хислати тақвияти ҳамкорӣ дар самти фарҳангӣ-гуманитариро 

инъикос менамуданд: 

- Ёддошти тафоҳум байни Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Вазорати корҳои ҷавонон ва варзиши 

Ҷумҳурии Ҳиндустон оид ба ҳамкорӣ дар масъалаҳои ҷавонон;  

- Барномаи табодули фарҳангӣ байни Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ва Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Ҳиндустон барои солҳои 2019 – 

2023
1
. 

Боздиди мазкур ба рушди минбаъдаи ҳамкорӣ такони мусбат бахшида, 

заминаи шартномавӣ-ҳуқуқии онро мустаҳкам намуд.  

Ҳамин тариқ, масъалаи рушди ҳамкориҳои фарҳангии Ҷумҳурии 

Тоҷикистонро бо Ҷумҳурии Ҳиндустон таҳлил намуда, ба хулосае омадан 

мумкин аст, ки: 

- умумияти таърихӣ дар муносибати халқҳои тоҷику ҳинд мақоми махсус 

дорад; 

- ҳамкориҳои фарҳангии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Ҳиндустон дар 

доираи СҲШ ба ғановати дуҷониба мусоидат карда, ба халқҳои онҳо 

эҳсоси дарки мушкилоти якдигарро фароҳам оварда шарикиро қувват 

медиҳад; 

- моҳи сентябри соли 2012 байни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии 

Ҳиндустон Эъломия дар бораи шарикии стратегӣ ба имзо расида буд. Вале 

моҳият ва мазмуни ҳамкории тарафҳо ба мундариҷаи стратегӣ пурра 

ҷавобгӯ нест. Аз ин рӯ зарур аст, ки барои баланд бардоштани сатҳи 

ҳамкориҳо чораҳои зарурӣ андешида шаванд; 

- Тоҷикистон ва Ҳиндустонро, ки бо муносибатҳои наздик, таърихи умумӣ 

ва андешаҳои наздики иҷтимоӣ-маънавӣ пайванданд, новобаста аз 

                                                           
1
 Изҳороти муштарак аз натиҷаи сафари давлатии Президенти Ҳиндустон ба Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, 8 

октябри соли 2018. [Манбаи электронӣ] URL: https://jumhuriyat.tj/index.php?art_id=35252 (санаи муроҷиат. 

10.12.2019). 

https://jumhuriyat.tj/index.php?art_id=35252
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мушкилоти мавҷуда муносибатҳои худро дар соҳаҳои ҳаѐти маънавӣ ва 

модии халқҳо инкишоф медиҳанд. Инкишофи ҳамкориҳои Тоҷикистон ва 

Ҳиндустон ба ҳалли масъалаҳои душвори иҷтимоӣ-иқтисодӣ кӯмак 

мекунад ва рушди мунтазами онҳоро дар оянда таъмин месозад. 

 

2.2. Таҳаввули ҳамкориҳои илмӣ-фарҳангии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо 

Ҷумҳурии Исломии Покистон  

Таърихан фарҳанг яке аз омилҳои пайвандкунандаи халқу миллатҳо ба 

шумор мерафт. Ин омил дар замони муосир бинобар мураккаб гаштани 

рақобати қудратҳо, омили ташаккули фазои ягонаи иттилоотӣ ва осебпазирии 

кишварҳо аҳамияти хосса пайдо намудааст. Ҳамкориҳои фарҳангӣ дар 

низоми муносибатҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон бо Ҷумҳурии Исломии 

Покистон нақши муаасир доранд.  

Ҷумҳурии Тоҷикистон бо Ҷумҳурии Исломии Покистон робитаҳои 

устувори қадимаву дӯстона доранд. Шаҳрвандони ҳар ду давлат бо посдорию 

ифтихор аз гузаштагони оламшумули адабиѐту фарҳанги пурғановат ба 

мисли Мирзо Абдулқодири Бедил, Мирзо Ғолиб, Аллома Муҳаммад Иқболи 

Лоҳурӣ ва бо пайравӣ аз суннатҳои неку арзишманди ҳамкориҳои академик 

Бобоҷон Ғафуров, Файз Аҳмади Файз, Мирзо Турсунзода, Муҳаммад Осимӣ 

ва Аҳмад Ҳасани Донӣ фазои боэътимоди муносиботи дуҷонибаро тақвият 

мебахшанд. 

Бо шарофати истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 

таърихи равобити Тоҷикистону Покистон марҳилаи сифатан нав оғоз гардид. 

Ҷумҳурии Исломии Покистон аз аввалин мамолики хориҷӣ буд, ки 

истиқлолияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистонро ба расмият шинохта, 

муносиботи дипломатӣ барқарор намуд. 

Дар баробари робитаҳои дуҷониба Ҷумҳурии Тоҷикистон бо Ҷумҳурии 

Исломии Покистон дар доираи Созмони Милали Муттаҳид, Созмони 
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конфронси исломӣ ва Созмони ҳамкориҳои иқтисодӣ бо истифода аз 

иқтидорҳои бузурги тиҷоратию иқтисодӣ ва илмию фарҳангӣ муносиботи 

серҷабҳа доранд
1
. 

Аз оғози истиқлолият мавқеи кишварҳо нисбати ҳалли қазияи 

Афғонистон мухолиф ба назар расида, Тоҷикистон қатъиян хостори ҳалли 

мусолиматомези буҳрон буд. Дурустии мавқеи моро амалиѐти 

байналмилалии зиддитеррористии Афғонистони собит карда, бар асари 

дигаргуниҳое, ки дар Исломобод ба вуҷуд омад, шароити мусоид ҷиҳати 

рушди ҳамкориҳои мутақобилан судманд байни ду кишвар возеҳ гардид
2
.  

Пояи қарордодӣ-ҳуқуқии муносибатҳои дуҷониба Ҷумҳурии Тоҷикистон 

ва Ҷумҳурии Исломии Покистонро зиѐда аз 55 адад созишномаю ѐддоштҳои 

тафоҳуми байниҳукуматӣ ва соҳавӣ ташкил медиҳад. 

Ба ақидаи аксари коршиносон, азбаски Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 

Ҷумҳурии Исломии Покистон аз ду тараф бо Афғонистон кишварҳои 

ҳамсарҳад буда, бо ҳамдигар сарҳади хеле тӯлонӣ доранд, бинобар ин 

таъмини амнияти мустаҳками Афғонистон ва ҳамсоягии неки он кишвар 

барои мо хеле муҳим аст. Зеро, чӣ хеле ки Покистон дар байни Ҳиндустону 

Афғонистон кишвари транзитӣ ба ҳисоб меравад, ҳамон хел Афғонистон 

байни Тоҷикистону Покистон давлати транзитӣ мебошад. Аз ин лиҳоз мо 

комилан ҷонибдори он мебошем, ки муносибатҳо байни Покистону 

Афғонистони ҳамсарҳади мо ва низ бо Ҳиндустон хеле хуб бошад. Пӯшида 

нест, ки мавҷудияти муносибатҳои неки байни ин давлатҳо бемуболиға 

ҷавобгӯйи манфиатҳои миллии Тоҷикистон мебошад
2
. 

Зери таъсири омилҳои дохилӣ ва хориҷӣ аз соли 1999 дар афзалиятҳои 

сиѐсати хориҷии Ҷумҳурии Исломии Покистон дар минтақаи Осиѐи Марказӣ 

тағйирот ба амал омад. Омили асосии дохилии тағйири самти сиѐсати 

хориҷии Ҷумҳурии Исломии Покистон дар Осиѐи Марказӣ табаддулоти 

                                                           
1
 Шарипов, А. Эмомалӣ Раҳмонов: Соле, ки ба қарнҳо баробар аст (Сиѐсати дохилӣ ва хориҷии Президенти 

Тоҷикистон дар соли 2004). [Матн] -Китоби 4. / А.Шарипов., С. Шамсиддинов. – Душанбе: 2006. - С. 69. 
2
 Назаров, Т. Дипломатияи муосири тоҷик. [Матн] / Т. Назаров, А. Сатторзода. – Душанбе: 2006. - С. 140. 
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давлатии 12 октябри соли 1999 ва омадани доираҳои ҳарбӣ бо сарварии 

генерал П. Мушарраф ба сари қудрат дар кишвар алоқаманд мебошад. 

Тағйирот дар самти сиѐсати хориҷии Покистон бо сиѐсати нав дар дохили 

кишвар низ алоқаманд буданд. Ҳукумати Ҷумҳурии Исломии Покистон аз 

соли 1999 муборизаро бо экстремизми динӣ оғоз кард. Фаъолияти ҳизбу 

созмонҳое, ки бо терроризм алоқа доштанд, баста шуда, роҳбарони онҳо 

боздошт ва маҳбус гардиданд
2
.  

Асри XXI бо ҷаҳонишавӣ ва паҳншавии арзишҳои ғарбӣ оғоз шуд, ки 

барои кишварҳои миллӣ як хатар аст. Барои ҳифзи асолати миллӣ ва фарҳанг 

бояд на танҳо онро дар замири фарзандони миллат арзишҳои фарҳангию 

таърихиро ҷой кард, балки ба воситаи ҳамкорӣ ба ҷаҳониѐн онро муаррифӣ 

намуд. Маҳз барои ҳамин Ҷумҳурии Тоҷикистон ба кишварҳои ҷаҳон 

ҳамкории фарҳангиро ба роҳ мондааст. Дар ин шароит яке аз авзалиятҳои 

сиѐсати хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон роҳандозии чунин дипломатияи 

фарҳангӣ ва башардӯстона аст, ки он бо дарназардошти тамоюлҳои мусбат ва 

манфии раванди ҷаҳонишавӣ ба таъмини ҳастии маънавӣ ва ҳифзу ҳимояи 

арзишҳои асили миллии фарҳангиву ахлоқии халқи тоҷик, муаррифии 

шоистаи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар арсаи ҷаҳонӣ ҳамчун кишвари дорои 

фарҳангу тамаддуни қадима ва давлати муосири демокративу ҳуқуқбунѐд, 

тавсеаи ҳамкориҳои самарабахши фарҳангию башардӯстона бо кишварҳои 

олам бо мақсади таҳкими шинохти мусбати Тоҷикистон ва мардуми он 

мусоидат намояд
1
. Дар ин ҷо ҳамкорӣ бо Покистон, ки бо халқи тоҷик 

умумияти зиѐди таърихӣ ва фарҳангӣ дорад аҳамияти хосса дорад. 

Нақши фарҳанг ва маориф дар меъмории ояндаи муносибатҳои 

байналхалқӣ хеле муҳим мебошад. Муколамаи байнифарҳангӣ, ки мавзуи 

калидии баҳси ҷомеаи ҷаҳонӣ дар даҳсолаи охир гаштааст, метавонад танҳо 

                                                           
2
 Белокреницкий, В. Я. Политический ислам в Пакистане и его воздействие на Центральную Азию [Текст] / 

В. Я. Белокреницкий. // Ближний Восток и современность. 2004. Вып. 21. - С. 215-227. 
1
 Консепсияи сиѐсати хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Бо Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 27 

январи соли 2015. № 332 тасдиқ шудааст. [Манбаи электронӣ] URL: http://mfa.tj/?l=tj&cat=109 &art=1072. 

(санаи муроҷиат. 20.11.2017). 
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дар асоси дониш ва эҳтироми мутақобила инкишоф ѐбад. Маҳз ҳамкорӣ дар 

соҳаи фарҳанг ва маориф ҳамчун иқтидор барои ҳалли аксари мушкилоти 

муосир баромад менамояд. Мавҷудияти мушкилот дар ин раванд, дар сатҳи 

байналхалқӣ ва минтақавӣ маънои онро дорад, ки иродаи сиѐсии 

иштирокчиѐн дар умқ ва тавсеаи ҳамкорӣ метавонад барои ҳалли он 

мусоидат намояд
1
. 

Чораҳо барои ислоҳи мактабҳои динӣ-мадрасаҳо қабул карда шуданд, ки 

«оҳангархонаи» кадрҳо барои иртиҷогароѐни динӣ ба муассисаҳои оддии 

таълимӣ иваз гардиданд. Дастгирии созмонҳои ҷудоихоҳ, ки дар ҳудуди 

Кашмир амал мекарданд, хеле коҳиш ѐфт. Дар асоси изҳороти собиқ ВКХ С. 

Азиз, «аз ҳар даҳ муҷоҳид, ки дар ин ҷо таълим гирифта барои ҷанг дар 

Кашмир омода мегаштанд, ба он ҷо танҳо як нафар мерафт, нуҳ нафари дигар 

дар Покистон истода барои мо мушкилӣ эҷод месозанд»
4
. Тирамоҳи соли 

2003 ҳукуматдорони Покистон боз ба шадид намудани сиѐсат нисбати 

муҷоҳидон даст заданд. Моҳи ноябр тамоми созмонҳои нави онҳо баста 

шуданд. Аввалин маротиба филиали покистонии «Ҳизб-ут-таҳрир» баста 

шуд. Ба қатори созмонҳои мамнуъ фондҳои бузург низ дохил шуданд, ки ба 

дастгирии молиявии экстремистон машғул буданд
1
. 

Бо Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Э.Раҳмон таҳти рақами 

1478 аз 12 декабри соли 2005, сафорати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Ҷумҳурии 

Исломии Покистон ифтитоҳ гардид. Тибқи фармони дигари сарвари давлат 

аз 3 апрели соли 2006, С. Саидов аввалин сафири фавқуллода ва мухтори 

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Ҷумҳурии Исломии Покистон таъин карда шуд
2
. 

                                                           
1
 Лазоркина, О. И. Некоторые аспекты культурно-гуманитарного взаимодействия в рамках Шанхайской 

организации сотрудничества: достижения и перспективы [Электронный ресурс]. URL: http://elib.bsu.by/ 

bitstream /123456789/156190/1/lazorkina_2016 _Krugl_stol (дата обращения. 23.12.2017). 
4
 Москаленко, В.Н. Исламский радикализм набирает силу [Текст] / В.Н. Москаленко // Азия и Африка 

сегодня. 2003. № 6. – С. 26. 
1
 Белокреницкий, В.Я. Политический ислам в Пакистане и его воздействие на Центральную Азию [Текст] / 

В.Я. Белокреницкий. // Ближний Восток и современность. 2004. Вып. 21. - С. 215-227. 
2
 Шодиев, Ҳ. Марҳилаи навин дар равобити Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Исломии Покистон. [Матн] 

/ Ҳ. Шодиев // Тоҷикистон ва ҷаҳони муосир. №2 (11) 2006. – С. 73. 
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Оғози асри нав ба тақвияти ҳамкориҳо асос гузошта, дар ин радиф 11-12 

апрели соли 2002 вазири умури хориҷаи Покистон Абдул Саттор бо сафари 

расмӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дошт. 12 апрел ҳангоми мулоқот бо 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон маҷмӯи васеи масоили ҳамкориҳои 

дуҷонибае, ки ба онҳо ҳарду ҷониб таваҷҷӯҳ доштанд, мавриди ҳаллу фасл 

қарор гирифтанд. 

Дар ҷараѐни мулоқотҳо ҳамчунин изҳор гардид, ки сохтани шоҳроҳи 

автомобилгард байни Тоҷикистон ва Покистон аз тариқи минтақаи Вахони 

Афғонистон омили рушди ҳамкории тарафайн хоҳад гашт
3
. 

Ба хотири ривоҷи бештари муносибатҳои тарафайн 12-14 майи соли 

2004 Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Э.Раҳмон бо сафари расмӣ дар 

Ҷумҳурии Исломии Покистон бо ҳайати олии роҳбарии ин кишвар, аз чумла, 

президент Парвиз Мушарраф, сарвазир Мир Зафарулхон Ҷамолӣ, раиси 

Сенат Миян Муҳаммад Сумру, раиси Ассамблеяи миллӣ Чоудри Муҳаммад 

Ҳусейн ва дигарон мулоқотҳои судбахш анчом дод. 

Аз рӯйи натиҷаҳои боздид чунин санадҳо ба имзо расонида шуданд: 

1. Эъломияи муштарак оид ба натиҷаҳои сафари расмии Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Ҷумҳурии Исломии Покистон 12-14 майи соли 

2004; 

2. Шартномаи байни Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҳукумати 

Ҷумҳурии Исломии Покистон оид ба ҳамкорӣ дар соҳаи сайѐҳӣ; 

3. Шартномаи байни Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҳукумати 

Ҷумҳурии Исломии Покистон оид ба сафарҳои дуҷонибаи бидуни раводид бо 

шиносномаҳои дипломатӣ; 

4. Шартномаи байни Вазорати Маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 

Вазорати Маорифи Ҷумҳурии Исломии Покистон оид ба ҳамкорӣ дар соҳаи 

маориф; 

                                                           
3
 Муфассалтар нигаред: Убайдуллоев, З.Ф. Индия и Таджикистан: отношения в современный период и 

перспективы их развития [Текст] / З.Ф. Убайдуллоев. // Индийские исследования в странах СНГ. Материалы 

научной конференции. – М.: 2007. – С. 437. 
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5. Шартнома оид ба ҳамкорӣ байни Вазорати адлияи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ва Вазорати адлияи Ҷумҳурии Исломии Покистон; 

6. Шартномаи ҳамкорӣ байни Агентии иттилоотии Тоҷикистон «Ховар» 

ва Агентии иттилоотии Покистон «Ассошиэйтед Пресс»
1
. 

26 июни соли 2006 Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Э.Раҳмон раиси 

Сенати Покистонро ба хузур пазируфт. Дар мулоқот масоили ҳамкориҳои 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Исломии Покистон ва татбиқи амалии 

санаду мувофиқатномаҳое, ки байни ду кишвар зимни боздиди давлатии 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз Исломобод дар соли 2004, боздиди 

Президенти Ҷумҳурии Исломии Покистон аз Душанбе соли 2002 ва дар 

ҷараѐни дигар мулоқоту дидорҳо ба даст омадаанд, мавриди муҳокима қарор 

гирифт. 

Дар байни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Исломии Покистон 

расонидани кӯмакҳои башардӯстона ба расмият даромадааст. Аз ҷумла, дар 

давоми соли 2001 аз ҷониби Покистон ба мардуми Тоҷикистон кӯмакҳои 

башардӯстона ба маблағи 175,6 ҳазор доллари Амрико расонида шудааст. 

Бо дарки ин воқеият Маҷлиси миллии Маҷлиси Олӣ (минбаъд МММО) 

дар баробари таҳия ва тасвиби созишномаҳои байнидавлатӣ, робитаҳои 

хориҷӣ ва байнипарламентиро баҳри баланд бардоштани мавқеъ ва мартабаи 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, обрӯю нуфузи миллат дар арсаи байналмилалӣ яке аз 

самтҳои асосии фаъолияти худ маҳсуб медонад. Инчунин тасдиқ намудани 

номзадии сафирони фавқуллода ва мухтори Тоҷикистон дар Ҳиндустон ва 

Покистон, пешбурди робита бо парламенти ин кишварҳо ба доираи 

вазифаҳои афзалиятноки ин ниҳод дохил мешаванд. 

Дар доираи парламенти ҷумҳурӣ Гурӯҳи дӯстӣ ва ҳамкории МММО бо 

Парламенти Покистон амал мекунад, ки Шафеиѐн Ислом Зиѐзода роҳбари он 

                                                           
1
 Якумин сафари давлатӣ ба Ҷумҳурии Исломии Покистон. [Манбаи электронӣ] URL: http://prezident.tj/ 

node/11925 (санаи муроҷиат. 14.12.2019). 
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мебошад
1
. Пеш бурдани ҳамкорӣ дар ин сатҳ ба баланд бардоштани 

ҳамкориҳои фарҳангӣ ва ҳуқуқӣ байни кишварҳо мусоидат мекунад. 

Ҷумҳурии Тоҷикистон бо Ҷумҳурии Исломии Покистон дар соҳаи 

маориф низ ҳамкориҳоро тавсеа мебахшад. Созишнома байни вазоратҳои 

маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Исломии Покистон оид ба 

ҳамкорӣ дар соҳаи маориф, ки 13 майи соли 2004 дар ҷараѐни сафари расмии 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Ҷумҳурии Исломии Покистон ба имзо 

расида буд, имрӯзҳо мавриди истифодаи тарафҳо қарор дорад
2
.  

Аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар моҳи октябри соли 2005 

бо мақсади расонидани кӯмакҳои башардӯстона ба мардуми Покистон, ки аз 

заминҷунбӣ зарар дида буданд, дар ҳаҷми 25 тонна либосҳои гарм, маводи 

ғизоӣ ва доруворӣ фиристода шуд. 

Моҳи октябри соли 2002 Комиссияи байниҳукуматии Тоҷикистон ва 

Покистон оид ба ҳамкориҳои тиҷоратӣ, иқтисодӣ, илмию техникӣ ташкил 

карда шуд. 

Аз 3 то 10 майи соли 2004 дар шаҳри Исломобод ҷаласаи якуми 

Комиссияи байниҳукуматии Тоҷикистон ва Покистон оид ба ҳамкориҳои 

тиҷоратӣ, иқтисодӣ ва илмию техникӣ доир гардид
3
. 

Дар ҷараѐни ҷаласаи мазкур тарафҳо майлу хоҳиши худро ба хотири 

тақвият бахшидан ба равобити дуҷонибаи тиҷоратию иқтисодӣ дар байни ду 

кишвар, махсусан дар соҳаҳои тиҷорат, саноат, иқтисод ва ҳамкориҳои 

техникӣ, кишоварзӣ, сайѐҳӣ, энергетика, саноати коркарди кӯҳӣ ва ғайра 

иброз намуда, зарурати таҳким бахшидани ҳамкориҳоро дар самтҳои дар 

боло зикршуда баѐн доштанд. 

Сафари аввалини давлатии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ 

Раҳмон, ки бо даъвати Президенти Ҷумҳурии Исломии Покистон Парвиз 

                                                           
1
 Робитаҳои хориҷии Маҷлиси миллӣ. [Манбаи электронӣ] URL:http://majmilli.tj/1109-2/ (санаи муроҷиат. 

25.06.2018). 
2
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3
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Мушарраф 12 майи соли 2004 ба вуқӯъ пайваст, идомаи мантиқии муколамаи 

роҳбарони олимақоми ҳар ду кишвари дӯсту бародар ва таҳкими робитаҳои 

иқтисодию тиҷоратӣ, техникӣ ва илмию фарҳангӣ арзѐбӣ гардид. 

Дар ҷараѐни ин сафар Эмомалӣ Раҳмон бо Президент Парвиз 

Мушарраф, бо раиси Сенати кишвар Миян Муҳаммад Сумру бо раиси 

ассамблеяи миллӣ Чодри Муҳаммад Ҳусайн ва бо профессор Аҳмад Ҳасани 

Донӣ, ки дар ҳамкориҳои илмию фарҳангии дуҷониба нақши муассир дорад, 

мулоқот намуд. 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмонов таъкид кард, ки 

бо пайравӣ аз суннатҳои волои ниѐгон мо ба баланд бурдани сатҳи 

маърифатии мардум, бахусус, ҷавонон аҳамияти аввалиндараҷа зоҳир 

мекунем. Мо соли 2006-ро соли бузургдошти тамаддуни ориѐӣ эълон доштем 

ва барои таҷлили шоистаи он омодагии ҳамаҷониба мебинем.  

Профессор Аҳмад Ҳасани Донӣ ин иқдоми Президенти Ҷуҳурии 

Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмоновро, ки ҳадафи аслии он худшиносӣ ва 

худогоҳии солими таърихии мардум аст, ифодаи олитарини шинохти илмии 

давлатдории миллӣ, арзишҳои волои ахлоқӣ ва фарҳангӣ, равобити дерин ва 

судманди таърихӣ номид, ки ба эҳѐи равобити мардумони кишварҳои 

ориѐитабор мебошанд, мусоидат хоҳад намуд
1
. 

Дар натиҷаи сафари аввалини давлатӣ созишномаҳои байнидавлатии 

зерин ба имзо расиданд:  

- Эъломияи муштарак оид ба натиҷаҳои боздиди давлатии Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмонов аз Ҷумҳурии Исломии 

Покистон дар таърихи 12-14 майи соли 2004; 

- Созишнома байни Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҳукумати 

Ҷумҳурии Исломии Покистон оид ба ҳамкорӣ дар соҳаи туризм; 

                                                           
1
 Шарипов, А. Эмомалӣ Раҳмонов: Соле, ки ба қарнҳо баробар аст. [Матн] (Сиѐсати дохилӣ ва хориҷии 
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- Созишнома байни Вазорати маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Вазорати 

маорифи Ҷумҳурии Исломии Покистон оид ба ҳамкорӣ дар соҳаи маориф
1
;  

Рӯзи 13 май Эмомалӣ Раҳмон ба шаҳри Лоҳур омада, дар ин ҷо бо 

Нахуствазири музофоти Панҷоб Парвиз Илоҳӣ мулоқот намуд. Мавриди зикр 

аст, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон бо Панҷоб равобити дерини таърихӣ ва 

фарҳангӣ дорад. Дар даврони гуногуни таърих дар мулки Панҷоб ва қабл аз 

ҳама шаҳри таърихӣ ва зебои Лоҳур шахсиятҳои бузурги маънавӣ, адабӣ, 

илмӣ ва фарҳангӣ фаъолият намудаанд, ки барои кишвари мо ошно ва 

соҳибэҳтироманд. 

Эмомалӣ Раҳмонов ва Парвиз Илоҳӣ таъкид сохтанд, ки олимону 

фарҳангиѐни ду кишвар метавонанд дар эҳѐ ва густариши равобит ва 

ҳамкории илмӣ ва фарҳангӣ саҳми шоиста гиранд. 

Шаҳри таърихӣ ва зебои Лоҳур бародаршаҳри пойтахти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон – шаҳри Душанбе қарор гирифта, ин ду шаҳр метавонанд бо 

густариши ҳамкории фаъол ва созанда дар рушди умумии равобити дуҷониба 

саҳми шоиста дошта бошанд. 

Ин мулоқотҳо далели тавсеа ва таҳкими равобити дӯстона байни ду 

кишвар, ҳамкории мутақобилан судманд бо Покистон, муайянсозандаи 

самтҳои муҳими сиѐсати минтақавӣ ва байналмилалӣ мебошад
2
. 

Байни ду кишвар Комиссияи байниҳукуматӣ оид ба ҳамкориҳои 

тиҷоратӣ, иқтисодӣ, илмӣ ва техникӣ фаъолият дорад, ки яке аз механизмҳои 

асосии рушди ҳамкориҳои дуҷониба ба ҳисоб меравад. Қобили зикр аст, ки 

то ба имрӯз ҷаласаҳои Комиссияи мазкур мунтазам баргузор мегарданд.  

Аз тарафи дигар, қабули Ҳиндустон ва Покистон ба СҲШ моҳи июни 

соли 2017 дар саммити Остона ба он оварда расонид, ки иттиҳодия дар фазои 

Авруосиѐ аз лиҳози таҳким ва густариши равобити фарҳангӣ мақоми хосса 

                                                           
1
 Ҳамон ҷо. - С. 79. 

2
 Шарипов, А. Эмомалӣ Раҳмонов: Соле, ки ба қарнҳо баробар аст. [Матн] (Сиѐсати дохилӣ ва хориҷии 

Президенти Тоҷикистон дар соли 2004). -Китоби 4. / А. Шарипов., С. Шамсиддинов. - Душанбе: 2006. - С. 

81. 
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дорад. Дар доираи СҲШ муколамаи устувори фарҳангҳои мухталиф ва 

тамаддунҳо роҳандозӣ шудааст, ки ба дарки ғановати якдигар мусоидат 

мекунад. Муколамаи фарҳангӣ халқҳоро наздик карда, онҳоро дар асоси 

арзишҳои умумии инсонӣ муттаҳид месозад, бадбинӣ ва хушунатро дар 

заминаи дин, қавм ва миллат истисно мекунад. Маҳз дар ин самт рисолати 

муҳимтарини тамаддунии созмон ифода меѐбад
1
. 

Худи фазои созмон инъикоси муколамаи тамаддунҳо мебошад, ки 

тамаддунҳои насрония, ислом, даосия, конфутсия ва ҳиндуияро муттаҳид 

намудааст. СҲШ дар оғози таъсис мақсади инкишофи ҳамкории кишварҳоро 

дар соҳаи гуманитарӣ дошт, ки дар ҳуҷҷати асосии он – Хартия сабт ва 

ҳамчун яке аз вазифаҳои афзалиятнок муайян шуда буд
2
. 

Айни замон дар луғати сиѐсии байналхалқӣ мафҳуми – «руҳияи 

Шанхай» ворид шудааст. Новобаста аз тафовути муайян дар иқтидор, 

инкишофи иқтисодӣ, фарҳанги кишварҳои аъзои Созмони ҳамкории Шанхай, 

эътимоди мутақобила, эҳтиром ва таваҷҷӯҳ, баробарӣ дар муносибат, 

кӯшиши муштарак ба самти пешрафт асосҳои муҳими инкишофи созмони 

маҳсуб мегаванд. Ин омилҳо қисмҳои таркибии «руҳияи Шанхай» ба шумор 

мераванд. Маҳз ин руҳия дар мулоқотҳои СҲШ ва чорабиниҳои мухталифи 

Созмон ба назар мерасад. 

«Руҳияи Шанхай» нақши муҳимро дар густариши ҳамкории фарҳангӣ- 

гуманитарӣ байни кишварҳои СҲШ мебозад. Дар баробари мустаҳкам 

кардани муколамаи сиѐсӣ, алоқаҳои сиѐсӣ-иқтисодӣ байни кишварҳо 

таваҷҷӯҳи хосса ба ҳамкорӣ дар соҳаи санъат ва маориф раовна карда 

мешавад. Дар мулоқотҳо ташкили ҳунарнамоии устодони санъат аз 

кишварҳои аъзо ва нозири СҲШ ба ҳукми анъана даромадааст. Мунтазам 

                                                           
1
 Алимов, Р. Роль Шанхайской организации сотрудничества в противодействии угрозам мира и 

безопасности [Электронный ресурс]. URL: https://www.un.org/ru /chronicle/article/21818. (дата обращения. 

24.12.2018). 
2
 Файзов, Н. Ҳамкориҳои илмӣ-фарҳангии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо кишварҳои Осиѐи Марказӣ дар даврони 

истиқлолият: диссертатсияи номзади илмҳои таърих / 07.00.15 // Н.Н. Файзов. – Душанбе: 2019. – С. 171. 

https://www.un.org/ru%20/chronicle/article/21818
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баргузор кардание мулоқоти роҳбарони вазоратҳои фарҳанг ва маорифи 

кишварҳои аъзои СҲШ, фестивалҳои санъати ҳарсола ба роҳ монда шудааст
1
. 

Санади асосӣ дар соҳаи ҳамкории фарҳангӣ Созишнома байни 

ҳукуматҳои кишварҳои аъзои СҲШ дар бораи ҳамкорӣ дар соҳаи фарҳанг ба 

шумор меравад, ки 16 августи соли 2007 дар шаҳри Бишкек имзо шудааст. 

Механизми Машварати вазирони фарҳанги кишварҳои аъзои СҲШ дар 

Пекине соли 2002 оғоз шуда (Машварати моҳи июни соли 2014 дар шаҳри 

Душанбе баргузор гардида буд), аз соли 2009 дар мулоқоти вазирон 

кишварҳои нозир низ иштирок мекунанд. 

Аз соли соли 2005 ба таври мунтазам фестивали санъати кишварҳои 

аъзои СҲШ, аз соли 2010 бошад – анҷуманҳои ҳамкорӣ дар соҳаи санъат ва 

фарҳанги кишварҳои аъзои СҲШ бо иштироки ҳамчунин кишварҳои нозир, 

баргузор мешаванд. 

Нақши ҳамоҳангкунандаро дар инкишофи алоқаҳои ҷавонон Шӯрои 

ҷавонони СҲШ дорад, ки соли 2009 бо ташаббуси Россия ташкил шуда, 

ҷаласаҳои он ҳамасола доир мегарданд
2
. 

Яке аз самтҳои фаъолияти Созмони ҳамкории Шанхай ба ҳамкории 

гуманитарӣ шумор меравад. Дар ҳуҷҷати оинномавии ин созмон - Хартия - 

«густариши ҳамкорӣ дар соҳаи илм ва техника, маориф, тандурустӣ, фарҳанг, 

варзиш ва сайѐҳӣ» таъкид гаштааст. 

Дар шароити ҷаҳонишавӣ тавассути ҳамкории гуманитарӣ кишварҳо ва 

созмонҳои дар саҳнаи байналхалқӣ нуфуз пайдо карда, имиҷи мусбат 

нисбати худ пайдо менамоянд.  

Яке аз омилҳои коҳиши шиддат дар муносибати кишварҳо тақвияти 

ҳамкории гуманитарӣ буда, метавонад ҳамчун таҷрибаи мусбат аз ҷониби 

аъзои нави созмони – Ҳиндустон ва Покистон истифода гардад. 

                                                           
1
 Культурно-гуманитарное сотрудничество в рамках ШОС [Электронный ресурс] URL: http://infosco.biz/ ru/? 

pageId=231 (дата обращения. 16.06.2020). 
2
 Гуманитарное сотрудничество в рамках ШОС (Справочный материал) [Электронный ресурс] URL: https:// 

www.mid.ru/ru/sanhajskaa-organizacia-sotrudnicestva-sos-/-/asset_publisher/0vP3hQoCPRg5/content/id/939176 

(дата обращения. 27.06.2020). 
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Масоили ҳамкории гуманитарӣ он соҳаи ҳамкорӣ ба шумор мераванд, ки 

тақрибан мухолифат ба назар нарасида, ба манфиати иштирокчиѐни асосӣ 

мутобиқат менамоянд. Новобаста аз ин, имконият ва вазъи кишварҳои СҲШ 

дар ҳалли вазифаҳои ҳамкории гуманитарӣ яксон намебошанд. 

Нақши ташаббускорро дар соҳаи маориф илм ва технологияҳои 

инноватсионӣ Шӯрои кории СҲШ - сохтори ғайриҳукуматии Созмон ба 

зимма дорад, ки аз ҷониби Шӯрои сарварони кишварҳои аъзои Созмон 

таъсис ѐфта намояндагони бонуфузи он ҷомеаҳои соҳибкоронро муттаҳид 

мекунад. 

Ҳамкории фарҳангӣ ва маориф дар фазои кишварҳои аъзои СҲШ 

нисбатан муваффақона ҷараѐн дорад. Таъсиси фазои ягонаи маориф ба 

мустаҳкам гаштани СҲШ ҳамчун созмони байналхалқии минтақавӣ мусоидат 

менамояд. 

Ҷанбаи муҳими ҳамкории гуманитарии кишварҳои аъзои СҲШ ҳамкорӣ 

дар соҳаи иттилоот ба шумор меравад. Дар ин соҳа пешниҳоди ташаккулѐбии 

«майдони ягонаи иттилоотӣ»-и СҲШ: дар телевизион, дар матбуот, дар радио 

мубрам мебошад.  

Самти дигари муҳими ҳамкории гуманитарии кишварҳои СҲШ ҳамкорӣ 

дар соҳаи тандурустӣ ба шумор меравад. Зарурати ҳамкории кишварҳои 

аъзои Созмон бо вазъияти мавҷудаи кишварҳои Осиѐи Марказӣ дар соҳаи 

тандурустӣ: ҳолати пойгоҳи табобатӣ, нокифоя будани теъдоди кадрҳои 

баландихтисос ва таносуби расонидани кӯмаки тиббӣ алоқаманд мебошад. 

Ҳолати мазкур заъфи на танҳо кишварҳои минтақа, балки тамоми ҷаҳонро 

дар рӯѐрӯйи бемории сироятии COVID-19 ошкор намуд. Бо назардошти 

махсусияти инкишофи соҳаи тандурустӣ дар Ҳиндустон, истифодаи тибби 

халқӣ дар Тоҷикистон умқи ҳамкориҳо дар ин самт аҳамияти зиѐд дорад.  

Худи ҷаҳонишавӣ кишварҳоро ба ҳамкорӣ водор менамояд, ки мо 

афзоиши муҳофизати қувваи корӣ, байналхалқишавии савдои озуқаворӣ ва 

паҳншавии босуръати эпидемияҳои фаросаҳадиро мушоҳида мекунем. Аз ин 
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рӯ масълаи сифати назорати санитарї дар сарҳад, ҳолати маҳсулоти хӯрокае, 

ки аз сарҳад мегузаранд, сиҳатии ҳайвонот ва маҳсулоти ширию гуштӣ пеш 

меояд. 

Ҳамкориҳои гуманитарии кишварҳои СҲШ чунин соҳаҳоро ба мисли 

пешгирӣ ва бартараф кардани ҳолатҳои фавқуллода, экологӣ ва сайѐҳӣ фаро 

мегирад. Ҳамкории гуманитарӣ ба наздик шудани халқҳои Авруосиѐ ва 

тақвияти иқтидор ва нуфузи Созмони ҳамкории Шанхай мусоидат хоҳад 

кард
1
. 

Дар густариши ҳамкориҳои Тоҷикистон ва Покистон нақши сафари 

расмии сарвазири Покистон Навоз Шариф ба кишвари мо дар санаи 5 июли 

соли 2017 муҳим мебошад. Ҳар ду ҷониб нисбат ба мавзуоти густариши 

ҳамкории фарҳангию башарӣ низ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир намуданд. 

Дар ин зимн аз ҷониби мо ба дурнамои хуб ва аҳаммияти омӯзишу 

амалӣ намудани лоиҳаҳои муштарак дар соҳаҳои маорифу тандурустӣ ва 

тавсеаи ҳамкориҳои илмию техникӣ ишора карда шуд. Мо доир ба номгӯйи 

фарохи масъалаҳои мубрами минтақавӣ ва байналмилалӣ мубодилаи афкор 

намудем
2
. 

Пас аз анҷоми мулоқоту музокироти сатҳи олӣ барои рушду густариши 

муносибатҳои дӯстию ҳамкорӣ 3 санади нави ҳамкорӣ ба имзо расид, ки 

Ёддошти тафоҳум оид ба ҳамкорӣ дар соҳаи иттилоот байни Кумитаи 

телевизион ва радиои назди Ҳукумати Ҷумурии Тоҷикистон ва Вазорати 

иттилоот, телевизион, радио ва мероси миллии Ҷумҳурии Исломии Покистон 

мақоми хосса дорад
3
. 

Инкишофи робитаҳои байнипарламентӣ ба густариши ҳамкорӣ дар 

самти фарҳанг ва илм мусоидат мекунад. 27 ноябри соли 2017 раиси МММО 

                                                           
1
 Айтбаева, Р. Касимова, Н. Гуманитарное сотрудничество стран ШОС [Электронный ресурс] URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/gumanitarnoe-sotrudnichestvo-stran-shos (дата обращения. 18.06.2020). 
2
 Қадами нав дар самти густариши муносибатҳои дӯстӣ. [Матн] // Садои мардум №50 (3717) 6 июли соли - 

2017. 
3
 Сафари расмии Президенти Ҷумҳурии Исломии Покистон ба Тоҷикистон. [Матн] // Садои мардум. № 76 

(3870), 21 июни соли 2018. 
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Маҳмадсаид Убайдуллоев ҷаноби Муҳаммад Талҳа Маҳмуд — раиси Кумита 

оид ба сохторҳои давлатии Сенати Ҷумҳурии Исломии Покистон, ҳамзамон 

роҳбари гурӯҳи дӯстии байнипарлумонии Тоҷикистону Покистонро бо 

ҳайати ҳамроҳонаш, ки дар доираи робитаҳои байнипарламентӣ ба шаҳри 

Душанбе ташриф овардаанд, ба ҳузур пазируфт. 

Зимни мулоқот М. Убайдуллоев таъкид дошт, ки робитаҳои дӯстӣ ва 

пайвастаи фарҳангии дуҷонибаи мо аз гузаштаи дури таърих маншаъ 

гирифта, баъди соҳибихтиѐрӣ марҳилаи сифатан навро касб намуда, 

тавассути муносибатҳою ҳамкориҳои мутақобилан судманд бо ташаббуси 

сарони давлатҳоямон ва санадҳои баимзорасидаи ҷонибҳо заминаи 

мустаҳками ҳуқуқиро доро гардида, рушди минбаъдаю татбиқи бомароми 

онҳоро муайян намудаанд, ки дар ин замина тақвияту таҳкими робитаҳои 

байнипарлумонӣ тақозои замон мебошад. 

М.Убайдуллоев афзуд, ки ин сафар дар фаъолияти гурӯҳҳои дӯстӣ ва 

ҳамкории байнипарламентӣ миѐни МММО ва Сенати Ҷумҳурии Исломии 

Покистон саҳми босазо хоҳад гузошт. Зеро муносибатҳои мавҷудаи ҳар ду 

давлат, самтҳои муайяни ҳамкорӣ дар соҳаҳои гидроэнергетика, махсусан 

татбиқи лоиҳаи CASA-1000 ва Созишномаи чаҳорҷонибаи транзитӣ, саноати 

сабук, коммуникатсия, кишоварзӣ, сайѐҳӣ, маориф ва фарҳанг бо истифода аз 

имкониятҳои парламентҳо баҳри таъмини рушди устувори кишварҳо 

пайваста заминаи воқеӣ мегузоранд
1
. 

Дар чунин вазъият роҳи дуруст ва афзалиятнок барои Тоҷикистон он 

аст, ки дар ин ҳалқаҳои пурпечутоби муносибат бо кишварҳои дигар 

истиқлоли сиѐсӣ ва фарҳангӣ хешро ҳифз намояд ва бо ҳамаи он кишварҳо 

муносибати ҳасана дошта бошад. Дар акси ҳол худро ба сифати субъекти 

муносибатҳои байналхақӣ гум хоҳад кард ва ҳайсияти хешро аз даст дод.  

                                                           
1
 Мулоқоти Маҳмасаид Убайдуллоев бо Муҳаммад Талҳа Маҳмуд [Матн] // Садои мардум. №142 (3779), 30 

ноябри соли 2017. - С. 1. 
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Ҷумҳурии Тоҷикистон кишвари дорои манотиқи зиѐди таърихӣ мебошад 

ва рушди соҳаи сайру сайѐҳат бо истифодаи таҷрибаи чониби Покистон ва 

ҷалби маблағгузориҳо дар ин соҳа боиси пешрафт ва шинохти бештари 

кишвари мо дар байни кишварҳои ҷомеаи ҷаҳонӣ хоҳад буд. 

Ниҳоят, Ҷумҳурии Тоҷикистон чун давлати бетараф дар бархӯрдҳои 

миѐни Ҷумҳурии Исломии Покистон ва Ҷумҳурии Ҳиндустон хоҳони халлу 

фасли ҳарчи бештари мусолиматомези низоъҳои ин ду кишвари ба мо дӯст 

буда, метавонад бо таҷрибаи фаровони таърихию сулҳофаринии худ дар ба 

эътидол овардани вазъи мураккаби байни он ду кишвар чун миѐнарав хидмат 

намояд
1
. Ҳарчанд дар байни ин кишварҳо низоъ хислати байнидавлатӣ ва то 

ҷое динӣ ва ҳудудӣ дошта бошад ҳам, вале таҷрибаи гузашти мутақобила ва 

музокирот метавонанад самараи зиѐд дошта бошанд. Ин дар ҳолатест, ки ҳар 

ду кишвар аъзои СҲШ шуда, дар ҳоли бартараф кардани ихтилоф 

метавонанд ҳам ба фоидаи худ ва ҳам иқтидори созмон раванди ҳамкориҳои 

мутақобиларо тақвият бахшанд. 

Чорабиниҳои муштараки фарҳангӣ дар ҳудуди ҳамаи кишварҳои СҲШ 

баргузор мешаванд. Меҳмонони фестивалҳо, консертҳо ва намоишгоҳҳо 

метавонанд бо анъанаҳо ва мероси фарҳангии якдигар шинос шаванд
2
.  

Тоҷикистон ва Покистон метавонанд ин ҷанбаҳои фарҳангии созмонро 

барои мустаҳкам кардан ва густариши ҳамкориҳои худ истифода намоянд. 

Ҳамин тариқ, Покистон имкони рақобати баробар барои нуфуз дар ОМ-ро на 

танҳо бо Хитой ва Ҳиндустон, ва ҳатто бо Эрону Туркия надорад. Новобаста 

аз ин, ҳамкорӣ бо кишварҳои минтақа яке аз самтҳои афзалиятноки сиѐсати 

иқтисоди хориҷии Покистон гаштааст.  

Дар шароити буҳрони муосири ҷаҳонӣ, ки бинобар авҷи паҳншавии 

бемории сироятии COVID-19 ба амал омадааст, умқи ҳамкориҳои фарҳангӣ, 

                                                           
1
 Шодиев, Ҳ. Дурнамои муносибатҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Исломии Покистон. [Матн] / Ҳ. 

Шодиев // Тоҷикистон ва ҷаҳони муосир. №2 (15) 2007. - С. 63. 
2
 Куренев, Г. Культура в рамках ШОС - важная часть для развития дружественных отношений 

[Электронный ресурс] URL:http://kabar.kg/news/kul-tura-v-ramkakh-shos-vazhnaia-chast-dlia-razvitiia-

druzhestvennykh-otnoshenii/ (дата обращения. 26.08.2019). 

http://kabar.kg/news/kul-tura-v-ramkakh-shos-vazhnaia-chast-dlia-razvitiia-druzhestvennykh-otnoshenii/
http://kabar.kg/news/kul-tura-v-ramkakh-shos-vazhnaia-chast-dlia-razvitiia-druzhestvennykh-otnoshenii/
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кӯмаки якдигар дар чунин вазъи мураккаб ва истифодаи арзишҳои олии 

фарҳангии халқҳо яке аз роҳҳои баланд бардоштани руҳияи мардумони 

кишварҳо ва заминаи густариши ҳамкориҳои мутақобила дар соҳҳаои 

мухталиф ба шумор мераванд. 

Собиқ дабири кулли Созмони ҳамкории Шанхай Владимир Норов 

даъват намуд, ки гуногунрангии фарҳангӣ дар ҷаҳон, ки ба муколама ва 

ҳамкорӣ байни кишварҳо ва халқҳо мусоидат менамояд, ҳифз карда шаванд. 

Ӯ бахшида ба таҷлили Рӯзи умумиҷаҳонии гуногунрангии фарҳангӣ ба 

хотири муколама ва инкишоф, ки бо ташаббуси ЮНЕСКО соли 2001 муайн 

гардида буд, изҳор дошт, ки: "Моро зарур аст, ки овозҳои сершуморамонро 

барои муҳофизати аҳамияти гуногунрангии фарҳангӣ ба хотири муколама ва 

инкишоф баланд намоем. Ин беҳтарин ҷавоб ва дастгирии маънавӣ дар 

мубориза бо душманони хатарноки инсоният, ба шумули пандемияи COVID-

19 мебошад.  

Ӯ қайд намуд, ки ин сана аҳамияти махсусро дар масъалаи пешбурд ва 

таъмини бе осеб нигоҳ доштани фарҳанг, муколамаи байнифарҳангӣ ва 

рушди устувор касб менамояд. Мақсади баргузор намудани чорабиниҳо дар 

ин рӯз тарғиби аҳамият ва арзиши гуногунрангии фарҳангӣ ва мероси ғании 

тамаддунии инсоният ба шумор меравад. 

Ба ақидаи Норов, айни замон "ҷомеаи ҷаҳонӣ бо озмоишҳои мураккаби 

алоқаманд бо хатари COVID-19 рӯ ба рӯ шудааст". Оқибатҳои пандемия 

барои инкишофи минбаъдаи ҷаҳонӣ ғайрипешбинӣ буда, эҳтимолан 

тағйиротҳои куллӣ тартиботи нави ҷаҳониро фаро гирад. "Ман боварӣ дорам, 

ки, бо такя ба анъанаҳои бойи фарҳангии мардумон, мо якҷоя ва бо ҳамкории 

наздик метавонем ҳама намуди душворӣ ва озмоишро паси сар намоем", — 

гуфт Дабири кулли СҲШ
1
. 

Таҳлили зербоб моро бо натиҷаҳои зерин рӯ ба рӯ месозад: 

                                                           
1
 Интервью ТАСС: «Генеральный секретарь ШОС выступил в защиту культурного разнообразия в условиях 

пандемии» [Электронный ресурс] URL:http://rus.sectsco.org/news/20200521/648599.html (дата обращения 

28.06.2020). 
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- илму фарҳанг дар муносибатҳои Тоҷикистону Покистон на танҳо 

ҳамчун воситаи ҳамкорӣ, балки ҳифзи асолати таърихӣ ва муаррифии 

умумиятҳои тамаддунӣ дар шароити ҷаҳонишавӣ ва шусташавии айнияти 

фарҳангӣ ба ҳисоб меравад; 

- махсусиятҳои оғози асри XXI ва сиѐсати бисѐрсамтаи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон заминаи таҳаввули ҳамкориҳои илмӣ-фарҳангӣ бо Покистон 

гардид, ки дар рушди ҳамкориҳои бевоситаи сохторҳои илмӣ-фарҳангии 

кишварҳо ва ақди созишномаҳои байниҳукуматӣ ва байниидорӣ ифода 

ѐфтанд; 

- маҳз дар ҳамин давраи таҳқиқотӣ сафарҳои давлатии Президентони 

кишварҳо сурат гирифтанд, ки ба рушди сифатии ҳамкориҳои илмӣ-

фарҳангӣ, афзоиши пояҳои қарордодӣ-ҳуқуқӣ дар ин самт такони ҷиддӣ 

бахшиданд; 

- ҳамкорӣ бо Покистон дар сатҳи бисѐрҷониба низ инкишоф ѐфта, бо 

узвияти он ба СҲШ дар соли 2017 хислати густурда гирифт. 

 

Омӯзиши таҳаввули ҳамкориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон бо Ҷумҳурии 

Ҳиндустон ва Ҷумҳурии Исломии Покистон имкон медиҳад, ки ба чунин 

хулосаҳо расем: 

- байни Ҷумҳурии Тоҷикистон бо Ҷумҳурии Ҳиндустон ва Ҷумҳурии 

Исломии Покистон Комиссияҳои байниҳукуматӣ оид ба инкишофи 

ҳамкориҳои иқтисодӣ, тиҷоратӣ ва илмӣ-техникӣ таъсис ѐфта, ба механизми 

инкишофи муносибати байни давлатҳо табдил ѐфт; 

- пояи шартномавӣ-ҳуқуқии ҳамкории Тоҷикистон бо Ҳиндустон ва 

Покистон дар ин давра мустаҳкам гашта, бо Ҳиндустон бештар аз 60 санад ва 

бо Покистон дар ҳудуди 50 санади муҳими танзимкунандаи муносибатҳои 

ҳамкории иқтисодиву тиҷоратӣ, фарҳангиву гуманитарӣ, низомиву техникӣ 

иборат аст. Вале дар ин радиф бояд таъкид намоем, ки на ҳамаи созишномаҳо 

ба пуррагӣ иҷро мешуданд. Ҳолати мазкур бештар ба самти иқтисодӣ-
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тиҷоратӣ алоқаманд мебошад. Сабаби асосии чунин ҳолат дуруст фаъолият 

накардани механизмҳои ҳамкорӣ ва ниҳодяҳои байнидавлатии кишварҳо ба 

шумор меравад. Новобаста аз ин, созишномаҳои танзимкунандаи ҳамкории 

кишварҳо дар самти илм, адабиѐт ва фарҳанг асосан иҷро гардида, маҳз ин 

самти ҳамкории байнидавлатӣ дар сатҳи нисбатан зарурӣ ба роҳ монда 

шудаанд; 

- ҳамкориҳои илмӣ, адабӣ ва фарҳангӣ миѐни Ҷумҳурии Тоҷикистон бо 

Ҷумҳурии Ҳиндустон ва Ҷумҳурии Исломии Покистон баъд аз ба даст 

овардани истиқлолияти давлатии Тоҷикистон ҷавобгӯи манфиатҳои миллии 

Душанбе буд; 

- ба сифати иштирокчии бевоситаи муосибатҳои байналхалқӣ, Ҷумҳурии 

Тоҷикистон имкон пайдо намуд, ки бо мақсади омӯзиши таъриху фарҳанги 

хеш ва баргардондани осори аҷдодони фарзонаи хеш аз ин кишварҳо ҷидду 

ҷаҳд намояд. 
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БОБИ III. РУШДИ ҲАМКОРИҲОИ ИЛМӢ-АДАБИИ ҶУМҲУРИИ 

ТОҶИКИСТОН БО ҲИНДУСТОН ВА ПОКИСТОН ДАР ОҒОЗИ АСРИ 

XXI ВА ДУРНАМОИ ОН 

3.1. Рушди ҳамкориҳои илмӣ-адабии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо 

Ҷумҳурии Ҳиндустон дар оғози асри XXI 

Рушди ҷомеа ва омода намудани он барои гузариш ба марҳилаи нави 

иҷтимоию фарҳангӣ дар ҳар давру замон бар ӯҳдаи маориф ва илм қарор 

дошт. Дар шароити муосир муносибат ба ин масъала боз ҳам ҷиддитар 

мегардад, зеро марҳалаи имрӯзаи рушди ҷомеа, рақобатпазирӣ ва пешрафти 

кишварҳо бевосита аз ташкили дурусти фаъолияти маориф ва илм вобастагӣ 

дорад.  

Маориф ва илм, бешубҳа, аз омилҳои муҳимтарини ташаккули сармояи 

инсонӣ ба шумор рафта, дар ҳар давру замон барои рушди ҷомеа ва гузариш 

ба марҳалаҳои нави фарҳангӣ нақши муҳим бозидааст. Низоми 

ташаккулѐфтаи маориф ва илм ин, пеш аз ҳама, сифати рушди сармояи 

инсонӣ ва сатҳи зеҳнияти ҷомеаро дар бар гирифта, дар марҳалаи имрӯзаи 

иҷтимоию фарҳангии ҷомеа пешрафту рақобатпазирии кишварҳо маҳз аз 

ташкили дурусти фаъолияти ин соҳа вобастагӣ дорад
1
. 

Р.Ш. Нуриддинов таъкид менамояд, ки бо назардошти шиддат 

гирифтани рақобати фарҳангии оғози асри XXI, густариши арзишҳои ғарбӣ 

ва таҷассуми геофарҳанг дар равобити қудратҳои ғарбӣ зарурати роҳандозии 

ҳамкориҳо дар самти илмӣ ва адабӣ аҳамияти зиѐд касб менамоянд. Аз 

ҷониби дигар, тавсеаи ҳамкориҳои байнимақомотӣ имконияти истиқрор, 

ташаккул ва мустаҳкам кардани ҳамкориҳо ба амал меояд
2
.  

                                                           
1
 Қурбонов, А.Ш. Маориф ва илм омили муҳимтарини рушди инсонӣ. [Матн] / А.Ш. Қурбонов // 

Тоҷикистон ва ҷаҳони имрӯз. Маркази тадқиқоти стратегии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. № 6 

(49). – Душанбе: 2015. – С. 92. 
2
 Нуриддинов, Р.Ш. Некоторые парадоксы современного мирового развития. [Текст] / Р.Ш. Нуриддинов. // 

Вестн. ТНУ. – 2017. №2/2. – С. 281-284. 
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Таҷрибаи ҳамкорӣ дар самти илм ва адабиѐт нишон медиҳад, ки муайян 

кардани афзалиятҳои ҳамкорӣ, андешидани маҷмӯи чорабиниҳо ва 

мубодилаи намояндагони илму зиѐ ба густариши муносибатҳо мусоидат 

хоҳад намуд. Маҳз ба ҳамин мақсад соли 2000 Вазорати фарҳанги 

Тоҷикистон чунин афзалиятҳои ҳамкории кишварро бо Ҳиндустон пешниҳод 

намуд: 

- Ташкили таҷрибаи ҳарсолаи забонии донишҷӯѐни шуъбаҳои ҳиндии 

забонҳои шарқи ДМТ дар донишкадаҳои ҳиндӣ; 

- ҷудо кардани квотаҳои ҳарсола барои таълими донишҷӯѐни тоҷик; 

- барқарор кардани алоқаҳои мустақими шарикии Донишгоҳи техникии 

Тоҷикистон ба номи М. Осимӣ ва Донишгоҳи давлатии тиббии 

Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино бо донишгоҳҳои Ҳиндустон
1
. 

Дар навбати худ байни ду давлат ҳафт ҷаласаи Комиссияи муштарак дар 

пойтахтҳои ҳар ду кишвар баргузор гардид: 

- ҷаласаи аввалин 7-14 декабри соли 2001 дар шаҳри Деҳлӣ баргузор гардид; 

- ҷаласаи дуюм – 15-17 июли соли 2005 дар шаҳри Душанбе; 

- ҷаласаи сеюм – 31.07-01.08.соли 2006 дар шаҳри Деҳлӣ; 

- ҷаласаи чорум– 10-11 октябри соли 2007 дар шаҳри Душанбе; 

- ҷаласаи панҷум– 19-20 ноябри соли 2008 дар шаҳри Деҳлӣ; 

- ҷаласаи шашум– 16-17 майи соли 2011 дар шаҳри Душанбе; 

- ҷаласаи ҳафтум 19-20 феврали соли 2012 дар шаҳри Деҳлӣ баргузор 

гардид
2
. 

Аз соли 2005 шуруъ намуда, барномаҳои идрории ҳукумати Ҳиндустон, 

пеш аз ҳама идрорпулии Шӯрои Ҳиндустон оид ба ҳамкориҳои фарҳангӣ бо 

кишварҳои хориҷӣ барои шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон низ дастрас 

                                                           
1
 Маджиди, У.К. Таджикско-индийские культурные связи (конец ХХ – начало XXI вв.): диссертация 

кандидата исторических наук / 07.00.15 // У.К. Маджиди. – Душанбе, 2016. – С. 78. 
2
 Бойгонии ҷории Вазорати рушди иқтисод ва савдо // Торгово-экономические отношения между 

Таджикистаном и Индией, июнь 2013 г.  
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гаштанд. Аз ин вақт дар доираи ин барнома квотаҳои солонаи Тоҷикистон 25 

идрорпулиро дар бар мегиранд
1
. 

Механизми дигар, ки ҳукумати Ҳиндустон барои расонидани кӯмак ба 

Тоҷикистон истифода менамояд, институти инкишофи иқтидори инсонӣ 

мебошад. Барномаи кӯмаки техникии Ҳиндустон ва ҳамкории иқтисодӣ 

(Indian Technical and Economic Cooperation - ITEC) фаъолияти худро соли 

1964 ба сифати барномаҳои дуҷониба оғоз карда, ба 164 кишварҳои Осиѐ, 

Африко, Америкаи Лотинӣ кӯмак мерасонад. Баъди истиқлолият кишварҳои 

ОМ низ иштирокчиѐни ин барнома гаштанд. Барнома асосан дар панҷ самт 

амал мекунад – тренинг барои хидматчиѐни давлатии кишварҳои рӯ ба 

инкишоф дар муассисаҳои ҳиндӣ, хидматрасонии машварат оид ба лоиҳаҳо 

дар соҳаи инкишоф, фиристодани коршиносони ҳиндӣ ба кишварҳои рӯ ба 

инкишоф, ташкили хатсайрҳои таълимии муассисаҳои ҳиндӣ, кӯмак дар 

ҳолатҳои фавқуллода
2
. 

Дар доираи ин барнома аллакай соли 1993 байни ду кишвар Созишнома 

дар бораи омоданамоии ҳарсолаи 10 шаҳрванди Тоҷикистонро пешбинӣ 

менамуд, вале бинобар мушкилоти дохилӣ дар Тоҷикистон ин созишнома 

амалӣ нагардид. Барномаҳои мазкур танҳо дар соли 2002 мубрам гаштанд. 

Дар ин муддат зиѐда аз 250 хидматчии давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

курсҳои омодагӣ оид ба забони англисӣ, фаъолияти бонкӣ, молия, 

технологияҳои иттилоотӣ, инкишофи саноатӣ, хоҷагии қишлоқ ва идораро бо 

самти ITEC гузаштанд. Зиѐда аз он дипломатҳои тоҷик модулҳои 

омоданамоиро дар Донишкадаи такмили ихтисоси ВКХ Ҷумҳурии 

Ҳиндустон гузаштанд
3
. 

                                                           
1
 Индийский совет по культурным отношениям с зарубежными странами. [Электронный ресурс] 

URL:http://iccrindia.in (дата обращения. 14.06.2019). 
2
 Программа индийского технического и экономического сотрудничества. [Электронный ресурс] 

URL:http://itec.mea.gov.in. (дата обращения. 04.07.2018). 
3
 Маджиди, У.К. Таджикско-индийские культурные связи (конец ХХ – начало XXI вв.): диссертация 

кандидата исторических наук / 07.00.15 // У.К. Маджиди. – Душанбе, 2016. – С. 91.  

http://iccrindia.in/
http://itec.mea.gov.in/


112 

 

Ба воситаи он Ҳиндустон таҷрибаи ҳосилшударо бо роҳи таълими 

мутахассисони хориҷӣ дар муассисаҳои таълимии худ ѐ фиристодани 

мутахассисон ба кишварҳои рӯ ба инкишоф барои амалӣ намудани лоиҳаҳои 

алоҳида пешниҳод мекунад. Дар баробари ин диққати асосӣ ба таълими 

ройгони хориҷиѐн дар пажӯҳишгоҳҳои беҳтарини Ҳиндустон аз рӯйи 

ихтисосҳои васоити ахбори омма, фаъолияти бонкӣ, молия, дипломатия, 

менеҷмент, соҳибкории хурд, кишоварзӣ равона мегардад. То соли 2007 дар 

доираи ин барнома 343 мутахассис аз Тоҷикистон дар Ҳиндустон омода 

карда шуданд. 

Барои мусоидат дар омода кардани кадрҳо ва мутахассисони миллӣ 

Деҳлӣ дар шаҳри Душанбе Маркази технологияҳои иттилоотиро ифтитоҳ 

намуд
1
. 

Сафари нахуствазири Ҷумҳурии Ҳиндустон Атал Бихари Ваҷпай дар 

соли 2003 ба Тоҷикистон боиси тақвияти заминаҳои қарордодиву ҳуқуқии 

муносибатҳои миѐни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Ҳиндустон 

гардиданд. Дар рафти ин сафар грант ба маблағи 6 млн. доллари ИМА барои 

таъсиси Маркази технологияҳои иттилоотӣ дар шаҳри Душанбе дода шуд. 

Пудратчиѐни лоиҳа Маркази рушди технологияи компютерӣ (CDAC) дар 

Ҳиндустон ва Маркази миллии патенту иттиллот бо дастгирии Вазорати 

рушди иқтисод ва савдо дар Тоҷикистон буданд. Макони ифтитоҳи марказ 

кӯчаи Айнӣ 14, дар шаҳри Душанбе муайян гардид. 

Ҳашт нафар омӯзгорони марказ, ки Иттиҳодияи пардохти миллии 

Ҳиндустон (NPCI) интихоб карда буд, дар давоми шаш моҳ– аз 24 октябри 

соли 2005 то 22 апрели соли 2006 дар Ню-Деҳли таҳсил карданд. Марказ 18 

июли соли 2006 кушода шуда, аз моҳи ноябри соли 2006 бо номи Маркази 

тоҷикӣ-ҳиндии технологияҳои иттилоотии ба номи Бедил (BITCIT) ба 

                                                           
1
 Комиссина, И. Станет ли Индия полноправным участником «Большой игры» в Центральной Азии? [Текст] 

/ И. Комиссина // Центральная Азия и Кавказ №1 (55). 2008. – С. 79. 
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фаъолият шуруъ кард. Аввалин хатмкунандагони он моҳи сентябри соли 

2007 соҳиби маълумотнома шуданд
1
. 

4  сентябри соли 2003 Мухер Мастер Мус ва Бхавик Пател намоиши 

осори рассоми тоҷик Ғуломалӣ Шукуровро диданд, ки дар маркази 

фарҳангии «Бактрия» бо номи «Яғноб- муъҷизаи этнографии ҷаҳон» кушода 

шуда буд. 

Баъди дидани намоишгоҳ доктор Мухер Мастер Мус ба нишони дӯстӣ 

ба Ғ.Шукуров парчами миллии Ҳиндустон ва нишони Коллеҷи зардуштиро 

тақдим кард. 

Дар нимаи дуюми рӯз барои аъзои Ҷамъияти дӯстии Тоҷикистон - 

Ҳиндустон дар Қасри дӯстӣ вохӯрӣ ташкил карда шуд. Дар мулоқот доктор 

Мухер Мастер Мус ба ҳозирон оид ба кор худ дар шаҳри Мумбай нақл карда, 

ба суолҳои зиѐд ҷавоб дод. Дар ин мулоқот донишҷӯѐн- хатмакунандагони 

ҳиндуи Донишгоҳи тиббии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино иштирок 

доштанд. Ҳангоми мулоқот Бхавик Пател бо ҳозирон оид ба таассуроти худ 

дар бораи Тоҷикистон гуфт, ки ин сафарҳои мутақобиларо заминаи беҳтарин 

барои барқарор кардани ҳамкории наздик дар иқтисод, сиѐсат, тиҷорат ва 

фарҳанг медонад. Фазои дӯстона ба ӯ имконияти донистани таърихи 

зардуштияро фароҳам овард
2
. 

Зиѐда аз 200 донишҷӯи тоҷик донишгоҳҳои ҳиндиро бо тахассуси 

―Иқтисод‖, ―Сиѐсатшиносӣ‖, ―Идораи бизнес‖ хатм кардаанд. Дар навбати 

худ, шаҳрвандони Ҳиндустон бинобар талабот ба кадрҳо дар соҳаи тиб дар 

Донишгоҳи давлатии тибии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино дар 

Душанбе таҳсил карда, шумораи онҳо ба зиѐда аз 400 мерасад
3
. Фаъолшавии 

фаъолияти гуманитарии Ҳиндустон бо ташаббуси муштараки Ҳиндустон ва 

                                                           
1
 Турсунов, Т. Равобити тиҷоратӣ-иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо Ҷумҳурии Ҳиндустон (1991-2016). 

[Матн] / Т. Турсунов // Ҳиндустон – Тоҷикистон: 25 соли дӯстӣ. – Душанбе: 2018. – С. 214. 
2
 Турсунов, Т.Х. Установление и развитие дипломатических, торгово-экономических и культурных 

отношений между Таджикистаном и Республикой Индия (1947 – 2005 гг.): диссертация кандидата 

исторических наук / 07.00.02 // Т.Х. Турсунов. – Душанбе, 2006. – С. 138. 
3
 Сомонаи расмии Сафорати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Ҷумҳурии Ҳиндустон [Манбаи электронӣ] 

URL:http://www.indianembassy.tj/ru/policy/policy.php?id=24 (санаи муроҷиат. 26. 09.2020). 
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Иѐлоти Муттаҳидаи Амрико оид ба масъалаҳои демократия мувофиқат 

мекунад, ки соли 2005 эълон гардида буд. Ташаббуси мазкур ҷиҳати кӯмак ба 

кишварҳои мутараққӣ равона шудааст, ки дар марҳилаи гузариш ба низоми 

демократӣ қарор доранд, ба он самтҳое, ки бо онҳо Ҳиндустон фаъолиятро 

дар доираи барномаҳои кӯмаки техникӣ роҳандозӣ менамояд. Ҳар ду давлат 

саҳмгузори бузурги Фонди демократияи СММ дар инкишофи ниҳодҳои 

режими демократӣ ба ҳисоб мераванд. Тоҷикистон дар доираи ин ташаббус 

низ фаъолият дорад
1
. 

Дар густариши ҳамкориҳои илмӣ-адабии ҷонибҳо сафари расмии 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Э. Раҳмон ба Ҷумҳурии Ҳиндустон дар 

санаи 6 - 10 августи соли 2006 аҳамияти хосса дорад.  

Дар рафти ин сафар аз ҷумла Барномаи ҳамкорӣ байни академияи 

илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Департаменти илму технологияи Вазорати 

илму технологияи Ҷумҳурии Ҳиндустон барои давраи солҳои 2006 – 2008 ба 

имзо расид
2
. 

Ҳамкорӣ бо Ҳиндустон барои кишвари мо муҳим мебошад. Эҳѐ ва 

густариши равобити васеъ бо Ҳиндустон дастоварди муҳими сиѐсати 

хориҷии мост. Дар шароити рушди босуръати Тоҷикистон ва Ҳиндустон 

барои сатҳи нави ҳамкории техникӣ ва технологӣ, қабл аз ҳама дар бахши 

истифодаи шабакаҳои пешрафтаи компютерӣ ва иттилоотӣ тадриҷан 

шароити зарурӣ фароҳам мегардад
3
. 

Дар ин радиф, сафари Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ 

Раҳмон ба Ҳиндустон моҳи августи соли 2006 боиси таъкид мебошад, ки дар 

ҷараѐни он як қатор созишномаҳо, аз ҷумла меморандум дар бораи 

                                                           
1
 Маджиди, У.К. Таджикско-индийские культурные связи (конец ХХ – начало XXI вв.): диссертация 

кандидата исторических наук / 07.00.15 // У.К. Маджиди. – Душанбе, 2016. – С. 92. 
2
 Шарипов, А. Эмомалӣ Раҳмонов: Соли тамаддуни ориѐӣ. (Сиѐсати дохилӣ ва хориҷии Президенти 

Тоҷикистон дар соли 2006). [Матн] / А. Шарипов., З. Сироҷов. – Душанбе: 2006. - С. 389. 
3
 Паѐми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олӣ соли 2006. [Манбаи 
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ҳамдигарфаҳмӣ (МОU), ҳамкорӣ дар соҳаи энергетика ва илму техника ба 

имзо расид
1
.  

Сарвазири Ҳиндустон доктор Манмохан Сингх дар давоми сафари 

давлатии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Э. Раҳмон моҳи августи соли 

2006 ваъда кард, ки барои сохтмони «Устохонаи муосири техникии тоҷикӣ- 

ҳиндӣ» дар Донишгоҳи техникии Тоҷикистон грант ҷудо мекунад. Ширкати 

Hindustan Machine Tools (International) Бангалор ин лоиҳаро ба уҳда гирифт. 

Коршиносони ширкат моҳи июли соли 2007 бо мақсади омӯзиши мавқеъ ва 

муҳокимаи лоиҳа бо ҳокимияти махаллӣ ба Душанбе ташриф оварданд. 

Ҳисоботи лоиҳа ба ВКХ Ҷумҳурии Тоҷикистон моҳи июли соли 2007 

пешниҳод карда шуд. Ин лоиҳа амалӣ карда шуда, фаъолияти босамар дорад. 

Дар баробари инкишофи ҳамкориҳои дуҷониба дар самти илму маориф 

байни Тоҷикистон ва Ҳиндустон, инчунин истифодаи нақши дипломатияи 

бисѐрҷониба ва механизмҳои минтақавии ҳамкорӣ муҳим мебошад. Созмони 

ҳамкории Шанхай ба шумули чунин ниҳодҳои минтақавии муваффақ дохил 

мегардад. Ҳуҷҷати асосии танзимкунандаи ҳамкорӣ дар ин соҳа, 

Созишномаи байниҳукуматӣ дар бораи ҳамкорӣ дар соҳаи маориф ба шумор 

меравад, ки моҳи июни соли 2006 ба имзо расида, аз январи соли 2008 

эътибори қонунӣ пайдо намудааст. Дар доираи он мубодилаи донишҷӯѐни 

бахши илмӣ-техникӣ ва кормандони педагогии муассисаҳои таълимӣ, 

барқарор намудани алоқаҳои мустақим байни онҳо, омӯзиши забон, таърих, 

фарҳанг ва адабиѐт дар муассисаҳои таълимии кишварҳои аъзои СҲШ 

пешбинӣ мегардад.  

Барои ҳамоҳангии амалҳои муштарак соли 2006 механизми машварати 

вазирони маорифи кишварҳои аъзои СҲШ ташкил шуда, гурӯҳи 

доимоамалкунандаи коршиносон фаъолият мекунад. 

                                                           
1
 Турсунов, Т. Равобити тиҷоратӣ-иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо Ҷумҳурии Ҳиндустон (1991-2016). 
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Моҳи августи соли 2007 дар мулоқоти СҲШ дар Бишкек Президенти 

Федератсияи Россия бо ташаббуси бунѐди Донишгоҳи СҲШ баромад карда, 

моҳи октябри соли 2008 Консепсияи ДСҲШ тасдиқ гардид. Моҳи апрели 

соли 2010 Ёддошти тафоҳум дар бораи ҳамкории донишгоҳҳои олии 

кишварҳои аъзои СҲШ оид ба таъсиси Донишгоҳи СҲШ ба имзо расид, ки 

самтҳои асосии тайѐр кардани мутахассисони энергетика, экология, 

технологияҳои иттилоотӣ ва минтақашиносӣ муайян гардиданд. Соли 2012 

ба ин феҳрист иқтисод ва педагогика илова гардиданд. Айни замон 

Донишгоҳ 69 мактаби олиро муттаҳид менамояд. 

Моҳи октябри соли 2013 ва июли соли 2014 дар шаҳри Москва дар 

чаҳорчӯбаи лоиҳаи Донишгоҳи СҲШ бо дастгирии Россотрудничество 

Мактаби олимони ҷавони кишварҳои СҲШ ташкил шуданд, ки 

иштирокчиѐни он кормандони илмӣ-техникии мактабҳои олии аъзои 

Донишгоҳи СҲШ буданд. 

Аз соли 2008 ба таври мунтазам «Ҳафтаи маорифи кишварҳои аъзои 

СҲШ», анҷумани ректорони донишгоҳҳо, аз соли 2009 бошад – анҷумани 

ректорони академияҳои хизмати давлатии кишварҳои аъзои СҲШ баргузор 

мегарданд. 

Ҳамкории илмӣ-техникӣ. Механизми Машварати роҳбарони вазорату 

мақомотҳои илм ва техникаи кишварҳои аъзои СҲШ (аввалин машварат – 

моҳи майи соли 2010), инчунин гурӯҳи доимоамалкунандаи коршиносон 

ташкил шудааст. 13 сентябри соли 2013 дар ҷаласаи Шӯрои сарварони 

кишварҳои аъзои СҲШ дар Бишкек Созишнома байни ҳукуматҳои 

кишварҳои аъзои СҲШ оид ба ҳамкории илмӣ-техникӣ ба имзо расид, ки 

ҳамкориро дар соҳаҳои ҳифзи муҳити зист, кишоварзӣ, энергетикӣ, дар соҳаи 
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нанотехнология, низомҳои иттилоотӣ ва телекоммуникатсионӣ, геология ва 

сейсмология танзим менамояд
1
. 

Дар охири соли 2011 дар донишгоҳҳои Тоҷикистон зиѐда аз 300 

донишҷӯѐне таҳсил мекарданд, ки шаҳрвандони Ҳиндустон буданд. Олимони 

Тоҷикистон бо марказҳои илмии Ҳиндустон алоқаҳои мутақобила доранд. 

Академияи миллии илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон бо чунин марказҳои илмӣ, 

аз қабили Донишгоҳи ба номи Ҷ. Неҳру, Донишгоҳи Деҳли, Донишгоҳи 

Ҷамму, Донишгоҳи Сринагар ва Институти таҳқиқоти Осиѐӣ ба номи Абдул 

Каломи Озод ҳамкорӣ мекунанд. 

Барқарор кардани ҳамкориҳо байни Маркази тадқиқоти стратегии назди 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Институти омӯзиш ва таҳлили 

масъалаҳои мудофиа низ яке аз самтҳои алоқаҳои илмии ду кишвар ба ҳисоб 

меравад
2
. 

Ҳодисаи муҳим дар таърихи ҳамкориҳои Тоҷикистону Ҳиндустон 

Ҷаласаи VI-уми Комиссияи муштараки Ҳиндустон - Тоҷикистон оид ба 

ҳамкории тиҷоратӣ, иқтисодӣ, илмӣ ва техникӣ мебошад, ки дар шаҳри 

Душанбе 16-17 майи соли 2011 доир шуда, дар он протокол қабул гардид. 

Дар ин ҳуҷҷати васеъ, аз ҷумла, масъалаҳои ҳамкорӣ дар соҳаи илм ва 

технология инъикос шудаанд. Масалан, комиссия қайд кард, ки ҳамкорӣ дар 

соҳаи илм ва технология солҳои 2006-2008-ро дар бар гирифтааст. 

Анҷоми муваффақонаи ин барномаҳо дар соли 2008 тарафҳоро уҳдадор 

месозад, ки барномаи навро барои солҳои 2011-2013 қабул намоянд. Тарафҳо 

вазифаҳои навро мувофиқа карданд, ки масъалаҳои сейсмология ва 

заминларза, коркарди манбаъҳои алтернативии энергия ба монанди энергияи 

геотермалӣ ва офтобӣ, инчунин энергияи осиѐбҳои бодӣ, инчунин масъалаи 

                                                           
1
 Гуманитарное сотрудничество в рамках ШОС (Справочный материал) [Электронный ресурс]. URL: https:// 

www.mid.ru/ru/sanhajskaa-organizacia-sotrudnicestva-sos-/-/asset_publisher/0vP3hQoCPRg5/content/id/939176 

(дата обращения. 27.06.2020). 
2
 Маджиди, У.К. Таджикско-индийские культурные связи (конец ХХ – начало XXI вв.): диссертация 

кандидата исторических наук / 07.00.15 // У.К. Маджиди. – Душанбе, 2016. – С. 107. 
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алоқа ва телекоммуникатсияро дар бар мегирад. Дар амал татбиқ кардани ин 

вазифаҳо дар рафти семинару ҳамоишҳои муштарак пешбинӣ мегарданд
1
. 

Аз ҷумла дар солҳои охир бо мақсади иҷрои бандҳои созишномаҳои дар 

боло зикршуда маркази фарҳангии Ҳиндустон дар сафорат дарсҳои 

мунтазами катҳак, табла, йога ва забони ҳиндиро барои 400 донишҷӯѐни 

тоҷик баргузор мекунад, ки ҳамарӯза дар он иштирок мекунанд
2
. 

Мисоли дигари ҳамкориҳои судманд таъсиси озмоишгоҳи муосири 

техникии Тоҷикистону Ҳиндустон дар назди Донишгоҳи техникии 

Тоҷикистон мебошад. 25 ноябри соли 2010 байни Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ва Ҳукумати Ҷумҳурии Ҳиндустон ѐддошти тафоҳум оид ба 

татбиқи лоиҳаи ―Озмоишгоҳи муосири техникии Ҳиндустон- Тоҷикистон‖ ба 

имзо расид, ки Ҳукумати Ҷумҳурии Ҳиндустон онро пурра муҷаҳҳаз 

гардонид
3
. 

Баъди боздиди расмии президенти Ҳиндустон ба Тоҷикистон дар соли 

2009, шумораи квотаҳои ITEC барои Тоҷикистон дар як сол аз 70 ба 100 адад 

ва пас аз сафари давлатии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Ҳиндустон 3 

сентябри 2012 теъдоди он ба 150 адад расид
4
.  

Ҳамкорӣ байни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Ҳиндустон дар 

соҳаи маориф дар доираи Барномаи табодул байни Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ва Ҳукумати Ҷумҳурии Ҳиндустон оид ба ҳамкорӣ дар соҳаи 

маориф аз 31 августи соли 2012 ва Ёддошти тафоҳум байни Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҳукумати Ҷумҳурии Ҳиндустон оид ба татбиқи 

                                                           
1
 Бойгонии ҷории Вазорати корҳои хориҷии Чумҳурии Тоҷикистон // Протокол проекта VI- ой Сессия 

Индийско-таджикской совместной комиссии по торговому, экономическому, научному и техническому 

сотрудничеству, 2011. – С. 17. 
2
 Маджиди, У.К. Таджикско-индийские культурные связи (конец ХХ – начало XXI вв.): диссертация 

кандидата исторических наук / 07.00.15 // У.К. Маджиди. – Душанбе, 2016. – С. 114. 
3
 Ёддошти тафоҳум оид ба татбиқи лоиҳаи ―Озмоишгоҳи муосири техникии Ҳиндустон- Тоҷикистон‖. 

Бойгонии ҷории Вазорати маориф ва илми ҶТ. 
4
 Бойгонии ҷории Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Ҳолат ва дурнамои муносибатҳои 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҳиндустон. Ҳисоботи соли 2013. 
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лоиҳаи «Озмоишгоҳи муосири техникии Ҳиндустон- Тоҷикистон» аз 25. 01. 

2010 ба роҳ монда шудааст
1
. 

Бо қабул шудани Покистон ва Ҳиндустон ба СҲШ заминаи ҳамкории 

фарҳангӣ байни кишварҳои аъзо мустаҳкам шуд, ки метавонад дар оянда 

густариши алоқаҳои дутарафа ва бисѐтарафаро вусъат бахшад. Дар доираи 

барномаҳои гуногуни созмон, аз ҷумла Донишгоҳи СҲШ ташаббусҳои зиѐди 

амиқ кардани ҳамкорӣ ба роҳ монда шудаанд. Яке аз ташаббусҳо –ташкили 

корти ҷавонони аъзои СҲШ (SCO Youth Card), ташкили коромӯзии 

намояндагони ихтисосҳои коргарӣ дар корхонаҳои кишварҳои СҲШ 

мебошад. Дар ин радиф баргузории фестивали байналмилалии «Баҳори 

донишҷӯѐни кишварҳои СҲШ», инчунин Форуми дуюми ҷавонон оид ба 

соҳибкорӣ ва ҳамкории сарҳадӣ қобили қайд мебошад. Аз 23 то 26 майи соли 

2017 дар Донишгоҳи давлатии Белгород Форуми дуюми ҷавонони 

донишгоҳҳои кишварҳои СҲШ – 2017 доир шуд. Самти асосии он 

муаррифии лоиҳаи байналмилалии Донишгоҳи СҲШ, тақвияти ҳамкории 

инноватсионӣ ва илмӣ, алоқаи фарҳангии донишҷӯѐни кишварҳои СҲШ ба 

ҳисоб мерафт
2
.  

Тибқи маълумоти ЮНЕСКО Роҳи бузурги абрешим то соли 2020 ба 

хатсайри ҷолибтарин барои сайѐҳӣ табдил ѐфта метавонад сеяки онҳоро дар 

сатҳи ҷаҳон ба худ кашад (тақрибан 0,5 млрд сафар)
3
.  

Айни ҳол дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон 157 нафар шаҳрванди Ҷумҳурии Ҳиндустон таҳсил менамоянд. 

Бояд таъкид кард, ки аксари онҳо дар Донишгоҳи давлатии тиббии 

Тоҷикистон ба таҳсил фаро гирифта шудаанд. Соли 2019 зимни баргузории 

маросими хатми донишҷӯѐн дар ин муассисаи таҳсилоти олӣ дар қатори 

                                                           
1
 Бойгонии ҷории Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон Оид ба мулоқоти вазирони корҳои 

хориҷии Тоҷикистону Ҳиндустон. 10/2-1605 аз 12 сентябри соли 2019. 
2
 Молодежный форум университетов стран СҲШ-2017 [Электронный ресурс] URL:http:// 

www.eurasianspace.com/news/nauka-i- (дата обращения.16.04.2018). 
3
 – Официальный сайт ШОС URL: [Электронный ресурс] URL:http://www.sectsco.org/ru123/show (дата 

обращения. 03.10.2019). 
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намояндагони Вазорати маориф ва илм, Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи 

иҷтимоии аҳолӣ ва Сафири Ҳиндустон дар Тоҷикистон ширкат варзиданд. 

Зимни суханронии Ректори донишгоҳ Гулзода М.Қ. аз ҷумла таъкид гардид, 

ки дар муассиса 1400 нафар донишҷӯѐн аз 16 кишвари хориҷӣ таҳсил намуда, 

соли равон 123 донишҷӯ, ки шаҳрвандони 7 кишвари хориҷӣ мебошанд, 

донишгоҳро хатм намуданд. Дар ин радиф, 90 нафар донишҷӯѐн аз Ҷумҳурии 

Ҳиндустон буда, дипломҳои тахассусӣ ба онҳо аз ҷониби Сафири кишвари 

худашон супорида шуд
1
.  

Дар асоси Барномаи омӯзишии Ҳамкориҳои техникиву иқтисодии 

Ҳиндустон оид ба мубодила дар соҳаи маориф (1ТЕС)-и Ҷумҳурии 

Ҳиндустон хамасола иштирок дар курсҳои кутоҳмуддат барои омӯзиши 

забони англисӣ ва дигар ихтисосҳои техникиву иқтисодӣ барои муҳаққиқон, 

аспирантҳо, коромӯзон ва омӯзгорон ҷой ҷудо мегардад. 

Дар соли таҳсили 2016-2017 тибқи барномаи мазкур 119 нафар 

шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон соҳиби роҳхат гардиданд. 

Тибқи ―Созишнома тариқи мубодилаи ѐддоштҳо байни Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҳукумати Ҷумҳурии Ҳиндустон оид ба таъсиси 

лабораторияҳои компютерӣ дар мактабҳои таҳсилоти миѐнаи умумии 

Тоҷикистон‖ Маркази рушди компютерҳои пешрафтаи Ҳиндустон (CDAC), 

тасмим гирифтааст 347 компютер ва лавозимоти заруриро ба Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дар нимаи аввали моҳи июни соли 2016 дастрас намояд. 

Ҳамзамон, ҷиҳати таъсис ва васли компютерҳо дар 37 лабораторияи 

компютерии мактабҳои ҷумҳурӣ 4 мутахассиси ин марказ ба Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ташриф меоранд. Тибқи нақша таъсиси лабараторияҳо дар моҳи 

июли соли 2016 ба анҷом расида, моҳи сентябр ифтитоҳи онҳо сурат гирифт
2
. 

Ҷумҳурии Ҳиндустон ҷиҳати озод намудан аз пардохти боҷи гумрукӣ ва 

интиқоли компютерҳо аз фурудгоҳ то мактабҳо дархост намудааст. Вазорат 

                                                           
1
 ―Рӯзи хатм‖ дар ДДТТ хотирмон гузашт. [Матн] // Дӯстӣ №2. 2019. – С. 32 

2
 Саидов, З. Внешняя политика РТ (1991-2017). [Текст] / З. Саидов. Уч. Пос. – Душанбе: Контраст. 2017. – С. 

61. 
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ҷиҳати ҳалли масъалаи мазкур ба мақомоти дахлдор мактуби расмӣ ирсол 

намуд. 

Инчунин фиристодани 2 мутахассиси Донишгоҳи давлатии техникии 

Тоҷикистон ба номи академик М. Осимӣ ба Ҷумҳурии Ҳиндустон ҷиҳати 

омӯзиши таҳвил, насб ва истифодабарии суперкомпютер РARAM ба нақша 

гирифта шудааст.  

Ҳамчунин, Муассисаи давлатии "Маркази барномаҳои байналмилалӣ‖ 

бо Донишкадаи Ачаряи шаҳри Бангалори Ҷумҳурии Ҳиндустон созишнома 

оид ба ҳамкорӣ ба имзо расонидааст. 

Дар асоси ин созишнома, донишкадаи мазкур барои таҳсили устодон ва 

донишҷӯѐн 20 бурсия ҷиҳати иштирок дар курси омӯзишии 3 моҳаи забони 

англисӣ ҷудо намудааст. 

Шумораи донишҷӯѐни тоҷик дар Ҷумҳурии Ҳиндустон 147 нафарро 

ташкил медиҳад
1
. 

Бо даъвати Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон 7 - 9 

октябри соли 2018 сафари давлатии Президенти Ҷумҳурии Ҳиндустон Шри 

Рам Натҳ Ковинд ба Ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид. Дар рафти 

сафар, аз ҷумла дар самти рушди робитаҳои башариву фарҳангӣ ва илмӣ 

иқдомҳои Ҳукумати Тоҷикистон ва Ҳукумати Ҳиндустон барои ҷудо 

намудани стипендияҳои таълимӣ ва омӯзишӣ тариқи Барномаи ҳамкориҳои 

техникӣ ва иқтисодӣ, ҳамчунин, Шӯрои робитаҳои фарҳангии Ҳиндустон 

таъкид гардид. 

Дар ҷараѐни мулоқот ҷонибҳо, ҳамчунин, оид ба дигар мавзуъҳои 

мубрами ҷомеаи ҷаҳонӣ табодули афкор карда, чунин санади нави ҳамкорӣ 

ба имзо расиданд: 

                                                           
1
 Бойгонии ҷории Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон Маълумотнома оид ба ҳамкории 

Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон бо Ҷумҳурии Ҳиндустон дар соҳаи маориф ва илм. 
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- Ёддошти тафоҳум байни Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҳукумати 

Ҷумҳурии Ҳиндустон дар бораи ҳамкорӣ дар соҳаи истифодаи сулҳҷӯѐнаи 

технологияҳои кайҳонӣ барои рушд; 

- Ёддошти тафоҳум байни Вазорати энергетика ва захираҳои оби 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Вазорати энергияи нав ва барқароршавандаи 

Ҷумҳурии Ҳиндустон оид ба ҳамкорӣ дар соҳаи энергияи барқароршаванда; 

- Ёддошти тафоҳум оид ба ҳамкориҳо байни Академияи илмҳои 

кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Шӯрои Ҳиндустон оид ба тадқиқоти 

соҳаи кишоварзӣ; 

- Ёддошти тафоҳум байни муассисаи давлатии таълимии ―Донишгоҳи 

давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино‖ ва Шӯрои маркази 

тадқиқотӣ дар соҳаи тибби юнанӣ ташкилоти мустақили назди Вазорати 

Аюши Ҳукумати Ҷумҳурии Ҳиндустон оид ба ҳамкорӣ дар соҳаи тибби 

юнанӣ; 

- Ёддошти тафоҳум оид ба ҳамкорӣ байни Маркази тадқиқоти стратегии 

назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Бунѐди байналмилалии 

Вивеканандаи Ҳиндустон
1
. 

 Ин аснод самтҳои нави густариши ҳамкориҳои илмиро фароҳам сохта, 

ҷиҳати ташаккули таҳқиқоти муштарак дар бахши истифодаи технологияи 

кайҳонӣ, энергияи барқароршаванда ва тибб замина гузошт.  

Айни замон соҳаи тандурустӣ яке аз бахшҳои тараққикарда дар 

Ҳиндустон ба шумор меравад. Бо назардошти рушди соҳа, сифат ва нархи 

хизматрасонии тиббӣ сайѐҳон бештар аз кишварҳои гуногуни олам, аз ҷумла 

аз Ғарб ба Ҳиндустон барои табобат ташриф меоранд. Дар баробари аз 40 то 

80 % арзонтар будани нархи хизматрасонии тиббӣ дар Ҳиндустон (дар қиѐс 

бо кишварҳои Ғарб), сатҳи касбияти кормандони соҳа дар дараҷаи олӣ буда, 

аксари мутахассисони соҳа дар кишварҳои Ғарб талим гирифтаанд. Танҳо ба 

                                                           
1
 Шри Рам Натҳ Ковинд дар Тоҷикистон [Манбаи электронӣ] URL: .https://jumhuriyat.tj 

/index.php?art_id=34005 (санаи муроҷиат: 26.08.2019). 
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шаҳри Ченай ҳамарӯза то 150 нафар сайѐҳон аз тамоми дунѐ барои табобат 

меоянд
1
.  

Бо назардошти мавҷудияти чашмаҳои шифобахш, иқлими мусоид ва 

шароити кӯҳсор Тоҷикистон низ метавонад сайѐҳии табобатиро дар кишвар 

ривоҷ диҳад. Дар ин самт таҷрибаи Ҳиндустон ва густариши ҳамкориҳои 

илмӣ, таъсиси озмоишгоҳҳои тиббӣ метавонад мусоидат намояд. 

Дар маҷмӯъ, дурнамои самтҳои асосоии ҳамкории Тоҷикистон ва 

Ҳиндустонро метавон чунин арзѐбӣ намуд: 

Истифодаи ганҷинаи махзанҳо ва китобхонаҳои Ҳиндустон, осори то ба 

имрӯз расидаи муҳаққиқон ва мутафаккирони давраи давлатдориҳои 

Султонҳои Деҳлӣ ва Муғулҳои Бузург (Темуриѐни Ҳинд), ки асосан ба 

забони расмии вақти тоҷикӣ – форсӣ таълиф шудаанд, мероси муштараки 

таърихӣ ва фарҳангӣ барои тамоми мардуми Осиѐи Ҷанубӣ ва Марказӣ қабул 

мегардад. Омӯзиш ва дастраси ҳамагон гардондани он ганҷина ва хазинаи 

донишҳо вазифаи муқаддаси ҳамаи донишмандон, аз ҷумла Тоҷикистону 

кишварҳои Ҳиндустону Покистон мебошад
2
. 

Таъсиси марказҳои илмии омӯзиши Ҳиндустон яке аз иқтидорҳои 

истифоданашудаи ҳамкорӣ ва дурнамои рушд дар мустаҳкам кардани он ба 

ҳисоб мераванд. Бояд таъкид кард, ки дар Тоҷикистон марказҳои махсуси 

омӯзиши Ҳиндустон чӣ аз нуқтаи назари сиѐсӣ ва чӣ фарҳангию иқтисодӣ 

мавҷуд нест. Омӯзиши нисбӣ танҳо дар Институти омӯзиши масъалаҳои 

давлатҳои Осиѐ ва Аврупои АИ Ҷумҳурии Тоҷикистон ва кафедраи ҳиндии 

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон сурат мегирад, ки ба талаботи афзояндаи 

умқи ҳамкорӣ ва ба назар гирифтани иқтидори тарафҳо дар самтҳои 

мушаххас чавобгӯ нест. Ташкили онҳо имкони густариш додани ҳамкории 

                                                           
1
 Маетная, Е. Индия лечит. [Электронный ресурс] URL: https://www.gazeta.ru/science 

/2015/10/14_a_7816349.shtml (дата обращения. 19.09.2020). 
2
 Муфассалтар нигаред: Олимов М.А. Фарсиязычная историография Индии XIII-XVIII вв. [Текст] дисс. на 

соискание ученой степени д.и.н. / М.А. Олимов. – М.: 1994. – С. 518. 

https://www.gazeta.ru/science%20/2015/10/14_a_7816349.shtml
https://www.gazeta.ru/science%20/2015/10/14_a_7816349.shtml
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кишварҳоро зиѐд карда, барои ташкили корхонаҳои муштарак ва дарѐфти 

самтҳои нави ҳамкорӣ хидмат хоҳад кард. 

Ҳиндустон дар ду даҳсолаи оғози ҳазорсолаи нав ба яке 

истеҳсолкунандаи умдаи ҷаҳонии технологияи иттилоотӣ табдил ѐфтааст. 

Ҳиндустон, бо шарофати инкишофи технологияҳои иттилоотӣ, дар ҷаҳони 

муосир мақоми муайян дорад, аз ин рӯ ҳамкорӣ дар ин самт дорои дурнамо 

мебошад. 

Ҷумҳурии Тоҷикистон метавонад аз ин таҷрибаи мусбати Ҳиндустон 

истифода бурда, чунин технологияи иттилоотиро ташкил диҳад, ки ба 

инкишофи ҳаѐти иҷтимоӣ-иқтисодии ин кишвар мусоидат мекунад. Ба ғайр 

аз ин, метавон маҳсулоти рақобатнокро ба хориҷа содир кард. 

Таҳқиқоти вазъи ҳамкориҳои Тоҷикистону Ҳиндустон ба хулосае 

меорад, ки дар муқоиса бо иқтисод алоқаҳои илмӣ ва фарҳангӣ бештар 

инкишоф меѐбанд.  

Анъанаи гузаронидани конференсияҳои илмӣ, мубодилаи олимон, 

донишҷӯѐн, адабиѐти илмӣ-техникӣ маъмулӣ гаштааст. Вале новобаста аз ин 

мустаҳкам кардан ва густариши ҳамкорӣ дар самтҳои зерин зарур аст: 

1. Таваҷҷӯҳи бештар ба омӯзиши таърих ва бостоншиносӣ. 

2. Амиқсозӣ ва густариши омӯзиши этнография ва фолклор. 

3. Мунтазам баргузор кардани семинар ва конференсияҳои муштарак. 

4. Истифодаи васеи иқтидори илмӣ-техникии ҳар ду давлат дар 

гузаронидани таҳқиқоти илмӣ. 

5. Мусоидат ба омодагии кадрҳои илмӣ. 

6. Мусоидат ба таълифи адабиѐти илмӣ. 

Дар густариши алоқаҳои илмӣ ҳам Ҳиндустон ва ҳам Тоҷикистон 

манфиатдоранд. Ҳиндустон, бо инкишофи ҳамкории илмӣ, метавонад он 

иқтидори бузурги илмиеро истифода барад, ки қисман дар Тоҷикистон аз 

замони Иттифоқи Шӯравӣ боқӣ мондааст. Ин дастовардҳо дар соҳаи 

сейсмология, астрономия, химия, математика, физика ва ғайра мебошанд. Ба 
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илми Тоҷикистон бар асари буҳрони амиқи иқтисодию молӣ дастгирии 

моддӣ лозим аст. Аз ин рӯ, ҳамкорӣ дар соҳаи илм ва соҳаҳои дигар хислати 

мутақобилан судаманд дорад. 

Бояд қайд кард, ки байни Тоҷикистону Ҳиндустон механизми 

машварати сиѐсӣ байни вазоратҳои корҳои хориҷӣ мавҷуд аст, ки барои 

пешниҳод, муҳокима ва дар амал татбиқ кардани пешниҳодҳои амиқ сохтани 

ҳамкории гуногунпаҳлӯ аҳамияти калон дорад.  

Дар рафти машварат бо назардошти таҷрибаи бойи Ҳиндустон дар самти 

технологияҳои иттилоотӣ, бунѐди Парки технологияи иттилоотӣ дар шаҳри 

Душанбе баҳри ташкили маркази бузурги ҷойи корӣ ва меҳвари асосии 

иқтисоди миллӣ пешниҳод карда шуд. 

Инчунин насби суперкомпютер дар Озмоишгоҳи техникии Ҳиндустон-

Тоҷикистон дар Донишгоҳи техникии Тоҷикистон пешниҳод шуд. Ҳамкорӣ 

дар бахши технологияи иттилоотӣ ҳамкориро дар самти моҳворавӣ фароҳам 

меорад. Дар машварат Ҳиндустон омодагии худро барои кӯмаки техникӣ ва 

омӯзишӣ дар ин соҳа пешниҳод кард
1
.  

Тавре дар боби аввал таъкид кардем, Ҳиндустон дар марҳилаҳои 

мураккаби таърихи тоҷикон барои зиѐиѐн ва ҳунармандони он сарпаноҳ буда, 

бинобар махсусияти рушди тамаддунӣ дар ин ҷо доираҳои илмӣ – адабии 

тоҷикон ташаккул ѐфтаанд. Аз соли 2018 дар заминаи ДМТ ва мусоидати 

Вазорати маориф ва илми кишвар лоиҳаи илмии ―Ҷаҳони тоҷикон‖ тарҳрезӣ 

гардид, ки бо мақсади ҷустуҷӯ ва ҷобаҷогузории мероси хаттии ниѐгон аз 

халиҷи Банғола то халиҷи Босфорро фаро мегирад. Дар раванди лоиҳа танҳо 

минтақаи Ҳиндустон ба се қисмати таҳқиқотӣ – Деҳли, Банғола ва Панҷоб 

ҷудо карда шуд. Зимни таҳқиқот чунин натиҷаҳои назаррас ба даст омаданд: 

1. Аз соли 1204 то соли 1837 дар қаламрави султонии Банғола забони тоҷикӣ 

(форсӣ), вазифаи забони расмии давлатиро иҷро менамуд. Танҳо соли 1837 

                                                           
1
 Бойгонии ҷории Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Гузориш аз натиҷаи даври чоруми 

машварати сиѐсӣ байни Вазоратҳои корҳои хориҷии Тоҷикистону Ҳиндустон. №1/10-11(6865) аз 24 декабри 

соли 2018. 
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забони англисӣ мақоми давлатию идориро ба худ гирифт. Асарҳои бо 

забони тоҷикӣ (форсӣ) дар ин ҷо хеле зиѐд буда, нигоҳдории онҳо 

беҳбудиро металабад; 

2. Аввалин чопи сангии дастхатҳои тоҷикӣ (форсӣ) дар чопхонаҳои муосири 

шаҳри Калкатта амалӣ шуда, минбаъд ба китобхонаҳои ҷаҳон паҳн 

шудааст; 

3. Нахустин рӯзномаи тоҷикӣ-форсӣ дар шаҳри Калкатта аз тарафи 

маорифпарвари ҳинду Раҷа Ром бо номи ―Мират-ал-ахбор‖ (Оинаи 

хабарњо) солҳои 1822-1823 аз чоп баромада бо мавзӯоти мубрами онвақтаи 

Ҳиндустон бахшида шудааст; 

4. Дар шаҳри Калкатта ду маркази илмӣ-фарҳангии таърихӣ то ба ҳол 

фаъолияти пурмаҳсул доранд: яке Ҷамъияти Осиѐгии Шоҳии Британия аз 

соли 1787 фаъолият дошта, дар қатори нигоҳдошти дастхатҳои нодир 

(хатти Канишка, шоҳаншоҳи Кушониѐн), ҳамчунин дорои дастхатҳои 

нодири тоҷикӣ-форсӣ мебошад ва дуюм – Ҷамъияти эронӣ, ки аз соли 1944 

фаъолият дошта, дорои китобхонаи нодири дастхатҳои форсӣ (тоҷикӣ) ва 

маҷаллаи илмии ―Индо-ираника‖ мебошад; 

5. Шумораи шоирон ва мутафаккирони тоҷику форсизабон дар Банғола ва 

кулли Ҳиндустон он қадар зиѐд будаааст, ки тазкиранависи ҳинду Дас бо 

тахаллуси Хушгӯ китоби сеҷилдаи худро ба забони тоҷикӣ-форсӣ бо 

унвони ―Сафинаи Хушгӯ‖ бо феҳристи ному насаби зиѐда аз 1400 нафари 

онҳо бо намунаи ашъорашонро таълиф кардааст. Зиѐиѐни ҳиндутабори 

вақти замони темуриѐни Ҳинд аз назми форсу тоҷик мафтун гашта, ба 

эъҷоди шеърҳо бо забони расмии замон гузаштанд. 

Муҳимтар аз ҳама, ҳайати гурӯҳи илмии Донишгоҳи миллӣ ва 

Академияи миллии илмҳо бо натиҷаҳои назаррас аз Ҳиндустон бо нусхаҳои 

43 дастхатҳои нодир, ки аз он 10 номгӯи адабиѐти авастоӣ ва 9852 номгӯи 
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дастхатҳои тоҷикӣ, ки дар 20 феҳристи донишгоҳҳо ва марказҳои илмӣ 

ҷамъоварӣ шудааст, баргаштанд
1
. 

Густариши ҳамкорӣ дар самти фиристодагони коромӯзон, хатшиносон, 

муҳаққиқон ва олимон барои омӯзиши дастхатҳои тоҷикӣ (форсӣ-дарӣ) 

имкони пурра намудани таърихи фарҳанг, адабиѐт ва илми тоҷикро дар 

асрҳои XVI-XIX фароҳам меорад. Зиѐда аз он бинобар ҳаҷми бузурги китобу 

дастхатҳои тоҷикӣ дар китобхона, осорхона ва марказҳои илмӣ-таҳқиқотӣ 

мавҷудияти осори марбут ба таърихи сиѐсии тоҷикон, мақоми онҳо дар 

равандҳои сиѐсии минтақаи Осиѐи Марказӣ, нақши тоҷикон дар густариши 

равобити сиѐсӣ, иқтисодӣ ва фарҳангии минтақаҳои Осиѐи Марказӣ ва 

Ҷанубӣ эҳтимол дорад, ки омӯзиши амиқи онҳо дар шароити ҷаҳонишавӣ ва 

рақобати фарҳангӣ аҳамияти зиѐд дорад. Омӯзиши ин дастхатҳо на танҳо 

заминаи умқи ҳамкориҳои илмӣ-адабии доираҳои зиѐии Тоҷикистон ва 

Ҳиндустон, балки таҳқиқи пурраи таърихи халқи тоҷик дар асрҳои XVI-XIX 

ва муаррифии дастовардҳои нави он ба ҷаҳониѐн мусоидат хоҳад кард. 

Самти дигар тақвияти ҳамкориҳои бисѐртарафа мебошад. Густариши 

соҳаҳои СҲШ имконияти пешниҳоди инкишофи модели ҳамкории фарҳангӣ 

дар доираи кишварҳои созмонро фароҳам меорад, ки мақсади асосӣ 

инкишофи ҳамкории бисѐрҷониба дар соҳаи маориф, илм, васоити ахбори 

омма, варзиш, сайѐҳӣ, муҳофизати мероси фарҳангӣ ба ҳисоб меравад. Дар 

ин зимн, фаъолияти коркарди лоиҳаҳои ҳамкории кишварҳо дар доираи 

СҲШ дар бахшҳои марбута, ташкили механизми амалии мустаҳкам кардани 

иқтидори илмӣ, омӯзишӣ ва фарҳангии кишварҳо роҳандозӣ мешавад, ки 

метавонад зуҳури ҳар як падидаи ифротгароиро пешгирӣ намояд. 

Барои Ҳиндустон ва кишварҳои узви СҲШ узвияти комил дар самтҳои 

мухталиф муфид мебошад. То ҳол Ҳиндустон ба ягон созмони минтақавии 

Шарқи Миѐнае аъзо нест, ки ба он кишварҳои Осиѐи Марказӣ, ба шумули 

                                                           
1
 Мамадазимов, А. Ҷаҳони тоҷикон. [Матн] / А. Мамадазимов. // Ба қуллаҳои дониш №13 (1479), 7.11.2020. -

С. 7. 
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Тоҷикистон пайваст бошанд. Узвият ба чунин созмон барои Ҳиндустон 

фазоеро барои муҳокимаи масоили умумии Осиѐи Ҷанубӣ, Марказӣ, инчунин 

Россия ва Хитой, фароҳам меорад. 

Масъалаи суботи сиѐсӣ дар Афғонистон на танҳо кишварҳои узви СҲШ, 

балки инчунин Ҳиндустонро нигарон сохтааст, ки дар доираи СҲШ 

метавонад ба лоиҳаҳои муштараки эътидоли вазъи Афғонистон ҳамроҳ 

шавад, чун вай аллакай дорои нуфузи байналмилалӣ мебошад. 

Унсури муҳим дар чаҳорчӯбаи мустаҳкам кардани ҳамкорӣ Анҷумани 

СҲШ - механизми бисѐрҷонибаи ғайриҳукуматии машваратӣ-коршиносӣ ба 

шумор меравад, ки барои мусоидат ва дастгирии илмии фаъолияти СҲШ, 

инкишофи ҳамкории илмӣ-техникӣ, таҳқиқотӣ ва марказҳои сиѐсатшиносии 

кишварҳои аъзои СҲШ, баргузор кардани таҳқиқоти муштарак оид ба 

масоили мубрами мавриди назари Созмон таъсис ѐфтааст. Вазифаи муҳими 

Анҷуман – дастгирии алоқаҳои байни ҷомеаҳои илмии кишварҳои аъзои 

СҲШ ва кишварҳои дигар, инкишофи мубодилаи афкор оид ба масъалаҳои 

сиѐсат, иқтисод, амният, соҳаҳои иҷтимоӣ ва гуманитарӣ, экология ба шумор 

меравад
1
. 

Дар радифи ҳамкориҳои бисѐрҷониба 9 июни соли 2018 дар шаҳри 

Чиндао дар ҳошияи ҷаласаи Шӯрои сарони давлатҳои аъзои СҲШ Пешвои 

миллат Э. Раҳмон бо Сарвазири Ҷумҳурии Ҳиндустон Нарендра Модӣ 

мулоқот анҷом дода, дар ҷараѐни он сарвари давлати Тоҷикистон аз сатҳи 

имрӯзаи ҳамдастиву эътимоди сиѐсии миѐни ду давлат изҳори қаноатмандӣ 

карда, таъкид доштанд, ки ҳамкории кишварҳо дар чаҳорчӯбаи СҲШ боз як 

омили пешбурди ҳамкориҳои созандаи Тоҷикистон ва Ҳиндустон хоҳад 

шуд
2
. 

                                                           
1
 Гуманитарное сотрудничество в рамках ШОС (Справочный материал) [Электронный ресурс] URL: https:// 

www.mid.ru/ru/sanhajskaa-organizacia-sotrudnicestva-sos-/-/asset_publisher/0vP3hQoCPRg5/content/id/939176 

(дата обращения. 27.06.2020). 
2
 Мулоқот бо сарони давлатҳои аъзои СҲШ. [Манбаи электронӣ] https://jumhuriyat.tj/index.php?art_id=34005 

(санаи муроҷиат. 27.06.2020). 

https://jumhuriyat.tj/index.php?art_id=34005
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Рушди ҳамкориҳои илмӣ-адабии Ҷумҳурии Тоҷикстонро ба Ҷумҳурии 

Ҳиндустон мавриди омӯзиш қарор дода, ба чунин хулосаҳо расидем: 

- таърихи ҳамкориҳои Тоҷикистон ва Ҳиндустон дар роҳи инкишофи худ 

роҳи тӯлониеро тай намудааст, ки на ҳамеша беғубор буд, вале ҳамеша ба 

ҳамкории мутақобилан судманди ҳар ду давлат мусоидат мекард. Вале, 

умуман, ин ҳамкориҳо метавонанд барои кишварҳо ва халқҳои дигар ҳамчун 

намунаи ҳамзистии осоишта ва дӯстонаи халқҳо хидмат кунад, ки таърихан 

бо анъанаҳои умумӣ, фарҳангӣ ва ҳувият пайванданд. Дурнамои инкишофи 

ин муносибатҳо ба густариши минбаъда ва мустаҳкам гаштани онҳо замина 

мегарданд; 

- дар раванди барқарор кардани алоқаҳо ва инкишофи минбаъдаи 

ҳамкории муҳаққиқони Тоҷикистону Ҳиндустон ва муассисаҳои илмию 

академикӣ ва донишгоҳҳои ҳарду кишвар муҳим мебошанд. Марказҳои 

илмӣ-таҳқиқотӣ ҷиҳати ба роҳ мондани ҳамкорӣ дар бахшҳои гуногуни 

илмӣ, таҳияи лоиҳаҳои таҳқиқотӣ ва нусхабардории мероси гаронбаҳои 

форсӣ-тоҷикӣ аз бойгониҳои Ҳиндустон метавонанд чораҳои муассир 

андешанд; 

- дар соҳаи маориф ташкили таҷрибаомӯзии ҳарсолаи забонии 

донишҷӯѐни шуъбаи ҳиндии факутети забонҳои шарқии ДМТ дар мактабҳои 

олии ҳиндӣ ба умқи ҳамкориҳои ҷонибҳо дар ин самт мусоидат менамояд. 

 

3.2. Рушди ҳамкориҳои илмӣ-адабии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо Ҷумҳурии 

Исломии Покистон ва дурнамои он 

Соли 1947 баъд аз ташкил ѐфтани давлати соҳибистиқлоли Покистон 

мавқеъ ва мақоми забони форсӣ-тоҷикӣ, адабиѐт ва фарҳанги он сол то сол 

густариш ва қавитар гашт. Бахши хориҷии радиои Покистон ба забони форсӣ 

барнома дорад, дар Исломобод маҷаллаи рангае бо номи «Суруш» ба забони 



130 

 

форсӣ чоп мешавад, дар бисѐре аз муассисаҳои таълимии кишвар забони 

форсиро меомӯзанд
1
. 

Дар Покистон тоҷикон бештар дар шаҳрҳои Пешовар, Исломобод, 

Чатрор, Лоҳур, Култа ва Қарочӣ маскунанд. Дар Қарочӣ гурӯҳи калони 

тоҷиконе умр ба сар мебаранд, ки аҷдодашон аслан аз Бухоро, Кӯлобу Ҳисор, 

Ғозималик, Қубодиѐн ва Файзобод буда, солҳои сиюм аз Тоҷикистон ба 

Афғонистон ҳиҷрат карда буданд. Баъди дохил шудани урдӯи Шӯравӣ ба 

хоки Афғонистон бисѐр шаҳрвандони ин давлат ба Покистон фирор намуда, 

дар ин ҷо маскан мегиранд
2
.  

Тибқи сарчашмаҳо, дар ин кишвар зиѐда аз 1,2 миллион қавми 

тоҷиктабор умр ба сар мебаранд, ки аксари онҳо аз даврони ҳокимияти 

Темуриѐни Ҳинд ин ҷоро ватани доимии худ қарор додаанд
3
.  

Мусаллам аст, ки ҳама гуна муносибатҳои Тоҷикистон бо кишварҳои 

дигар дар замони шуравӣ дар доираи равобити Иттиҳоди Шуравӣ бо ин 

давлатҳо сурат мегирифт ва бештари он алоқаҳо ҷанбаи илмӣ-фархангӣ 

дошт. Дар бораи муносибатҳои дуҷонибаи илмӣ-адабии Покистон ва 

Тоҷикистон тайи солҳои 50-90 дар китоби Қ. Расулиѐн ―Покистон‖ 

маълумоти муфассал гирд оварда шудааст
4
. Ин ҷо мехоҳем таваҷҷӯҳи 

асосиро ба оғози муносибатҳои илмию адабӣ ва вазъи кунуниву дурнамои 

равобити гуногунҷабҳаи тарафайн равона кунем. Пас аз ба истиқлолият 

соҳиб шудани кишварҳои собиқ шуравӣ давлатҳои гуногуни ҷаҳон ба 

ҷумҳуриҳои нави соҳибихтиѐр мароқи зиѐд зоҳир намуданд. Яке аз 

муҳимтарин омилҳое, ки Тоҷикистонро бо Покистон мепайваст, умумияти 

таърихӣ, фархангӣ ва динӣ доштани ин халқҳо буд. 

                                                           
1
 Бобохонов, М. Таърихи тоҷикони ҷаҳон (тоҷикон ва ирреденту диаспораҳои онҳо). [Матн] / М. Бобохонов. 

– Душанбе: 2011. – С. 334. 
2
 Муфассалтар нигаред. Потерянные таджики Пакистана. [Электронный ресурс] URL: https://alfa. 

tj/smart/player/278. (дата обращения.10.08.2018). 
3
 Раҳмонов М. Тоҷикистон ва Покистон. Тақвияти ҳамкориҳо дар доираи МҲТБО. [Манбаи электронӣ] // 

URL: https://jumhuriyat.tj /index.php?art_id=37918 (санаи муроҷиат. 21.09.2019). 
4
 Расулиѐн, Қ. Покистон (роҳнамои мухтасар) [Матн] / Қ. Расулиѐн. –Душанбе: 1997. – С. 57.  
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Ҳодисаҳои сиѐсии Тоҷикистон, амалиѐти низомӣ дар қаламрави кишвар 

ба муносибатҳои хориҷии давлати мо таъсири ҷиддӣ расониданд. Аз ҷумла, 

сафорати Покистон дар Душанбе моҳи январи соли 1993 баста шуд ва 

фаъолияти худро қатъ кард. Танҳо пас аз як сол, моҳи январи соли 1994 

сафорати Покистон аз нав ба кори худ шурӯъ намуд ва вазифаи сафири 

муваққатии Покистонро ҷаноби Саш Ҳасани Ҷовид ба ӯҳда дошт. Бо ҳамин 

дар муносибатҳои байни ин кишварҳо марҳилаи сифатан нав оғоз гардид
1
.  

Ба вусъати ҳамкориҳои муфиди дуҷониба нисбатан муътадил гаштани 

вазъи сиѐсӣ дар Тоҷикистон ва сафари расмии сардори давлати Тоҷикистон 

Э.Раҳмон моҳи марти соли 1994 ба Исломобод мусоидат намуд. Дар ҷараѐни 

ин сафар 31 март байни ду кишвар чанд хуҷҷати муҳим ба имзо расид. Аз 

ҷумла, тибқи қатъномаи муштарак шаҳрҳои Лоҳур ва Душанбе бародаршаҳр 

эълон шуданд ва робитаҳои мустақим ба роҳ монданд
2
.  

Ҷумҳурии Исломии Покистон дар бозомӯзии мутахассисони тоҷик дар 

бахшҳои мухталиф хидмати сазовор намудааст. Аз ҷумла, дар курсҳои 

бозомӯзии дипломатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки тибқи шартнома байни 

ВКХ Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Вазорати умури хориҷаи Ҷумҳурии Исломии 

Покистон дар шаҳри Исломобод амал мекунад, аз соли 1992 то соли 2006 31 

мутахассисони вазорати марбутаи Ҷумҳурии Тоҷикистон малакаи касбии 

худро баланд бардоштаанд
3
. 

Дар Покистон соли 2003 «Соли Иқбол» эълон гашт. Ба ин муносибат бо 

ташаббуси Академияи Иқболи кишвар моҳи апрел конференсияи илмии 

байналмиллали доир намуд. Дар он дар қатори 36 олимони 25 давлати ҷаҳон 

олимони шинохтаи тоҷик профессор Ҳабибулло Раҷабов, ходимони илмии 

                                                           
1
 Саидов, З «Внешняя политика Республики Таджикистан на современном этапе». [Текст] / З. Саидов – 

Душанбе: 2006. – С. 87.  
2
 Ҳамон ҷо. – С. 281. 

3
 Дипломатияи Тоҷикистон: дирӯз ва имрӯз. [Матн] – Душанбе: 2009. – С. 136.  
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Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон Шарафниссо Пӯлодова ва 

Сайфиддин Акрамов низ иштирок намуда ва суханронӣ карданд
1
.  

Ҳамкорӣ бо Ҷумҳурии Исломии Покистон дар соҳаи маориф ва илм дар 

асоси ―Созишнома байни вазоратҳои маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 

Ҷумҳурии Исломии Покистон оид ба ҳамкорӣ дар дар соҳаи маориф‖ аз 13 

майи соли 2004 ва ―Ёддошти тафоҳум байни Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ва Ҳукумати Ҷумҳурии Исломии Покистон оид ба ҳамкорӣ дар 

соҳаи таҳсилоти касбӣ‖ аз 17 июни соли 2014 ба роҳ монда шудааст. 

12 феврали соли 2005 Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ 

Раҳмон «Дар бораи кушодани сафорати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Ҷумҳурии 

Исломии Покистон» фармон дод
2
. Сафорати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 

Покистон 23 феврали соли 2005 дар шаҳри Исломобод ба фаъолият шуруъ 

кард. 

Дар баробари тақвияти ҳамкориҳои дутарафа, истифодаи имкониятҳои 

захиравии созмонҳои минтақавии ҳамкории фарҳангӣ ба манфиати кор 

мебошад. Бо қабули Покистон ба сифати нозир ва узвияти минбаъдаи он ба 

СҲШ сатҳи муносибати кишварҳо дар бахши фарҳанг ва маориф боло рафт. 

Аз соли 2001 оғоз карда кишварҳои аъзои СҲШ корҳои мухталифро 

баҳри мустаҳкам кардани дӯстӣ байни якдигар анҷом медиҳанд. Ин фаъолият 

ҳамаҷониба буда, соҳаҳои мухталифро дар бар мегирад. Ба ғайр аз мустаҳкам 

кардани сулҳу амният, самти фарҳангӣ низ фаъол мебошад.  

СҲШ аз оғоз худро ҳамчун созмони инкишофи алоқаҳо дар соҳаи 

фарҳангӣ муаррифӣ намуд. Дар ин бора Хартияи он далолат мекунад, ки 

ҳамкорӣ дар соҳаи гуманитариро яке аз вазифаҳои афзалиятноки созмон 

меҳисобад
3
. 

                                                           
1
 Бобохонов, М. Таърихи тоҷикони ҷаҳон (тоҷикон ва ирреденту диаспораҳои онҳо). [Матн] / М. Бобохонов. 

– Душанбе: 2011. – С. 333. 
2
 Дипломатия Таджикистана: вчера и сегодня. (Под общ. ред Х. Зарифи) [Матн] В двух томах. Т. 2. –

Душанбе: 2011. - С. 62. 
3
 Колегова, О. Ключевые сферы международного сотрудничества в рамках ШОС. [Текст] / О. Колегова // 

Международные отношения. Вестник МГИМО-Университета, 2013. № 6. – С. 164. 
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Миѐни вазифаҳои муҳимтарини таҷдиди соҳаҳои асосии иқтисод инҳо 

меистанд: 

- муттаҳид сохтани захираҳо дар соҳаи таҳқиқоти муосири амалӣ, 

ташкили муҳити мусоид барои кашфиѐти илмӣ вобаста ба самтҳои 

афзалиятноки инкишофи технологӣ; 

- ҳифзи моликияти зеҳнӣ; 

- ташкили механизмҳои маблағгузорӣ ва баровардани кашфиѐти илмӣ ба 

бозори технологӣ ва инноватсионӣ
1
. 

Яке аз самтҳои густариши ҳамкорӣ дар бахши маориф Донишгоҳи СҲШ 

мебошад. Моҳи августи соли 2007 дар саммити СҲШ дар Бишкек 

Президенти Россия бо ташаббуси ташкили Донишгоҳи СҲШ баромад кард, 

ки онро Қазоқистон, Чин, Қирғизистон, Тоҷикистон (Ӯзбекистон аз иштирок 

даст кашид) дастгирӣ намуданд. Моҳи октябри соли 2008 Консепсияи 

Донишгоҳи СҲШ таҳия гашта Нақшаи чорабиниҳои аввалия ва татбиқи он 

тасдиқ карда шуд. Моҳи апрели соли 2010 Меморандум оид ба ҳамкорӣ 

байни донишгоҳҳои кишварҳои аъзои СҲШ баҳри таъсиси Донишгоҳи СҲШ 

ба имзо расид, ки самтҳои асосии он омода кардани мутахассисон дар бахши 

энергетика, экология, технологияи иттилоотӣ, минтақашиносӣ, иқтисод ва 

педагогика муайян гаштанд. 

Айни замон донишгоҳ 69 мактаби олиро муттаҳид намуда, дар доираи 

низоми бисѐрдараҷаи таҳсилот – бакалавриат, магистратура, аспирантура/ 

докторантура дар асоси баробарӣ байни кишварҳо роҳандозӣ гаштааст
2
. 

Ҷаҳони муосир ҷаҳони иртибот ва ҳамкорист. Кишварҳои олам бо садҳо 

риштаҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ, сиѐсиву фарҳангӣ ба ҳам пайвастанд ва 

робитаи гуногунҷабҳаи давлатҳо тавассути парламентҳо низ амалӣ мегардад. 

                                                           
1
 Колегова, О. Ключевые сферы международного сотрудничества в рамках ШОС. // Международные 

отношения. Вестник МГИМО-Университета, 2013. № 6. - С. 166. 
2
 Маълумот аз сомонаи расмии СҲШ. [Манбаи электронӣ] URL:http://www.sectsco.org (санаи муроҷиат 26. 

08.2020). 

http://www.sectsco.org/
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Ҳамзамон, Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати 

рушди робитаҳои дуҷониба дар соҳаи маориф бо Ҷумҳурии Исломии 

Покистон амалӣ намудани масъалаҳои зеринро дар мадди аввал мегузорад: 

1. Татбиқи амалии Созишнома байни Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ва Вазорати маорифи Ҷумҳурии Исломии Покистон оид ба 

ҳамкорӣ дар соҳаи маориф; 

2. Аз ҷониби Ҷумҳурии Исломии Покистон ҷудо гардидани бурсияҳои 

(квотаҳои) таҳсилӣ барои шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 

донишгоҳҳои бонуфузи ин кишвар; 

3. Табодули таҷриба дар соҳаи технология ва иттилооти коммуникатсионӣ; 

4. Табодули устодону донишҷуѐн ҷиҳати иштирок дар курсҳои такмили 

ихтисос, омӯзиши забонҳои хориҷӣ ва техникаи компютерӣ; 

5. Барқарор намудани робитаҳои мустақим байни муассисаҳои таълимӣ ва 

илмии ду кишвар; 

6. Иштироки хонандагону донишҷӯѐн дар озмуну олимпиадаҳои мактабӣ, 

фестивалу конфронсҳо ва чорабиниҳои варзишӣ. 

Бояд зикр намуд, ки дар муассисаҳои таҳсилоти олии Ҷумҳурии 

Исломии Покистон дар доираи барномаҳои мухталиф 63 нафар шаҳрвандони 

Тоҷикистон таҳсил кардаанд. Дар навбати худ, дар муассисаҳои таҳсилоти 

олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 29 нафар шаҳрвандони Ҷумҳурии Исломии 

Покистон дар риштаҳои гуногун ба омӯзиш фаро гирифта шудаанд. Самтҳои 

афзалиятноки рушди ҳамкориҳои дуҷонибаи судманд байни ду кишвар дар 

соҳаи маориф дар мулоқоти вазирони маорифи Тоҷикистон ва Покистон, ки 

26 июни соли 2006 дар ҷараѐни баргузории вохӯрии вазирони маорифи 

кишварҳои исломӣ дар шаҳри Исфаҳони Ҷумҳурии исломии Эрон доир 

гардид, мавриди баррасӣ қарор гирифта буданд
1
.  

                                                           
1
 Шодиев, Ҳ. Дурнамои муносибатҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Исломии Покистон. [Матн] / Ҳ. 

Шодиев // Тоҷикистон ва ҷаҳони муосир. № 2 (15) 2007. – С. 61. 
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 Ҳамкории ҷонибҳо дар самти алоқаҳои бевоситаи вазорату мақомотҳо 

низ ҷараѐн мегиранд. Аз ҷумла Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дар соҳаи марбута ҳамкориро бо вазорату мақомоти мутаносиби 

Ҷумҳурии Исломии Покистон ба роҳ мондааст. 

Ҷумҳурии Тоҷикистон такроран лоиҳаи Ёддошти тафоҳуми ҳамкорӣ 

миѐни Донишгоҳи технологии Тоҷикистон ва Донишгоҳи технологии 

иттилоотии (COMSATS) Ҷумҳурии Исломии Покистонро мавриди баррасӣ 

қарор дод. 

Ҳамзамон ҷиҳати иҷрои дастури роҳбари Дастгоҳи нҷроияи Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 02.06.2018 №112600 (29-4) лоиҳаи Ёддошти 

тафоҳуми ҳамкории Донишгоҳи технологии иттилоотии (COMSATS) 

Ҷумҳурии Исломии Покистон барои мувофиқаи минбаъда ба Донишгоҳи 

технологии Тоҷикистон равона карда шуд. 

Зимнан, бояд тазаккур дод, ки имзои ѐддошти мазкур ҳангоми сафари 

давлатии Президенти Ҷумҳурии Исломии Покистон ҷаноби Мамнун Ҳусейн 

ба Ҷумҳурии Тоҷикистон рӯзҳои 20-22 июни соли 2018 дар назар дошта шуда 

буд, ки бо сабабҳои номаълум он мавқуф гузошта шуд. 

Ҳамкориҳо байни муассисаҳои таҳсилоти олии ҳарду ҷониб хуб ба роҳ 

монда шудааст. Аз ҷумла, ДМТ вобаста ба татбиқи муқаррароти Ёддошти 

тафоҳум оид ба ҳамкорӣ байии ДМТ ва Донишгоҳи Панҷоби Ҷумҳурии 

Исломии Покистон, ки таърихи 20.11.2014 ба имзо расидааст, ҷиҳати 

мубодилаи китобу нашрияҳо, иштироки устодон ва олимон дар конфронсу 

ҳамоишҳои илмии ҳамдигар омодагии худро иброз дошт. 

Қобили зикр аст, ки ҳамасола ҷониби Ҷумҳурии Исломии Покистон дар 

доираи Барномаи ѐрии техникии Покистон барои таҳсили шаҳрвандони 

Ҷумҳурии Тоҷикистон бурсияҳои таҳсилӣ дар бахшҳои тиб ва муҳандисӣ 

ҷудо менамояд. Бурсияи мазкур сертификати байналмилалии ―TOEFL‖-po 

талаб менамояд, ки миқдори андаке аз шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон 

дорои ин сертификат мебошанд. 
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Ҳамчунин, устодон ва коршиносони муассисаҳои таҳсилоти олии касбии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Исломии Покистон дар доираи 

бармомаҳои байналмилалӣ-минтақавӣ (gSmurt, UNI WORK, INTER ASIA, 

gSmurt - Spatial ICT Infrastructures for Smurt Places) дар конфронс, симпозиум 

ва семинарҳои таълимию методӣ, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии 

Исломии Покистон аз ҷониби ташкилотҳои байналмилалӣ ташкил карда 

мешаванд, иштирок менамоянд. 

Соли 2013 Ёддошти тафоҳуми ҳамкорӣ дар соҳаи омӯзиши касбӣ байни 

Ҳукумати Тоҷикистон ва Ҳукумати Покистон аз ҷониби Ҳукумати 

Тоҷикистон тасдиқ гардид.  

Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати иҷрои нақшаи 

пешбинигардидаи СҲШ рӯзҳои 22-23 ноябри соли 2018 дар ДМТ ХII-ҳафтаи 

таҳсилоти кишварҳои аъзои СҲШ зери унвони ―Таҳсилот бидуни марз‖-ро 

баргузор намуд, ки дар чорабини мазкур намоянда аз сафорати Ҷумҳурии 

Исломии Покистон дар шаҳри Душанбе Рашид Имтиѐз ширкат варзид. 

Ҷониби Ҷумҳурии Тоҷикистон минбаъд низ ҷиҳати иҷрои муқаррароти 

Протоколи ҷаласаи панҷуми Комиссияи муштараки ҳамкориҳои тиҷоратӣ, 

иқтисодӣ ва илмӣ-техникии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Исломии 

Покистон тадбирҳои амалӣ меандешад. 

Дар давоми чанд соли охир 18 нафар шаҳрвандони Ҷумҳурии Исломии 

Покистон дар муассисаҳои олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳсил 

доранд. Аз ин шумора дар соли хониши 2019-2020 бошад 9 нафар дар 

муассисаҳои олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба таҳсил фаро гирифта 

шудааст. 

 ДМТ 2 нафар 

 Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик М.С.Осимӣ 6 

нафар 

  Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи А.Сино 1 нафар  

 Донишгоҳи Осиѐи Марказии Оғохон (ш.Хоруғ) 8 нафар 
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 Донишкадаи технология ва менеҷменту инноватсия дар шаҳри Кулоб 1 

нафар
1
 

 Дар марҳилаи ҳозира дар сиѐсати хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

доштани робитаи ҳасанаи наздик ва собит ба Ҷумҳурии Исломии Покистон 

ба хотири эҷоди камарбанди боварӣ ва амниятӣ дар тӯли марзҳои кишвар ва 

таъмини сулҳу оромӣ дар минтақаи Осиѐи Марказӣ аз авлавиятҳо ба шумор 

меравад
2
.  

Самти дигари ҳамкории кишварҳо дар соҳаи илм ба воситаи 

Институтҳои Академияи милии илмҳои Тоҷикистон ва Покистон мебошад. 

Масалан, Институти омӯзиши масъалаҳои давлатҳои Осиѐ ва Аврупо дар ин 

бахш ҳамкориҳои мутақобиларо бо ниҳодҳои илмӣ, фарҳангӣ, сиѐсӣ ва 

иҷтимоии Покистон ба роҳ мондааст
3
. 

Академияи илмҳои Тоҷикистон то истиқлолияти давлатӣ яке аз 

қисматҳои муассисаи академикии собиқ Академияи илмҳои шӯравӣ ба 

шумор мерафт, ки дар даврони истиқлолият дар самти таҳқиқоти илмии 

бунѐдӣ мушкилоти зиѐдро паси сар намудааст. 

Алҳол илми академии тоҷик дорои бештар аз бист муассисаҳои илмиест, 

ки дар заминаи Академияи илмҳои ҶШС Тоҷикистон ташаккул ѐфта, бо 

мушкилоти оғози истиқлолият аз теъдоди муайяни кадрҳои баландихтисос ва 

захираҳои моддии илмӣ маҳрум шудааст. Новобаста аз ин, айни замон 

олимони тоҷик дар соҳаи илмҳои риѐзӣ, табиатшиносӣ, сейсмология, 

гастроэнтерология, ҷомеашиносӣ ва баъзе соҳаҳои дигар мақоми бориз 

доранд. 

Ҳамкории илмӣ дар чаҳорчӯбаи СҲШ ба илмҳои бунѐдии тоҷик 

дурнамои навро фароҳам меорад. 

                                                           
1
 Бойгонии ҷории Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон. Ҳамкорӣ бо Ҷумҳурии Исломии 

Покистон дар соҳаи маориф ва илм. 
2
 Назаров, Т. Дипломатияи муосири тоҷик. [Матн] / Т. Назаров., А. Сатторзода. – Душанбе: 2006. – С. 143. 

3
 Ҳисобот оид ба фаъолияти Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2018. – Душанбе: 2019. – С. 

333. 
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Бо мақсади ҳамкории наздики академияҳои илмҳои кишварҳои аъзои 

СҲШ Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон якчанд самтҳои 

афзалиятноки ҳамкориро пешниҳод намудааст. 

Ҳамин тариқ, ба ақидаи олимони тоҷик, барои гирифтани иттилооти нав 

оид ба ҳамкории ядроӣ зимни энергияҳои баланд зарур аст, таҳқиқот идома 

дода шавад.  

Аксари кишварҳои аъзои СҲШ дар минтақаи хушкии иқлимӣ 

ҷойгиранд. Маҳз аз ин рӯ барои онҳо омӯзиши таъсири тағйирѐбии иқлим ба 

гуногунрангии биологӣ, низомҳои табиӣ ва агроэкологӣ муҳим мебошад. 

Масъалаи нисбатан муҳим барои кишварҳои СҲШ таъминоти озуқаворӣ 

ба шумор меравад. Барои ҳалли он коркарди биотехнологияи муосир зарур 

мебошад. Омили муҳимтарини ҳалли ин масъала коркард ва истифодаи 

усулҳои нави илмӣ-техникӣ ва технологӣ дар соҳаи кишоварзӣ ба шумор 

меравад. 

Ташаккули барномаи маҷмӯавии таҳқиқоти илмӣ оид ба биотехнология, 

коркарди муштараки биотехнология ва истифодаи амалии онҳо дар соҳаи 

кишоварзии кишварҳои СҲШ ба рушди минбаъдаи кишоварзӣ ва ҳалли 

масъалаи амнияти озуқаворӣ мусоидат хоҳад намуд. 

Бо мақсади муттаҳид кардани талошҳои олимони кишварҳои аъзои 

СҲШ, барои ҳалли масъалаҳои мубрами илмӣ, масъалаи омода кардани 

кадрҳои илмӣ, мусоидат ба ташаккули фазои умумии илмӣ-техникӣ ва 

технологӣ дар чаҳорчӯбаи СҲШ, Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон 

пешниҳод намуд: 

Таъсиси Шӯрои президентони академияҳои илмҳои кишварҳои аъзои 

СҲШ, ки вазифаи ҳамоангсози ҳамкории академияҳои илмҳо ва дигар 

муассисаҳои илмӣ-техникӣ ва таҳқиқотии кишварҳои аъзоро ба зимма гирад. 

Дар ҳошияи ҷаласаи Шӯрои сарони давлатҳои аъзои СҲШ 9 июни соли 

2018 Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон бо Президенти 

Ҷумҳурии Исломии Покистон Мамнун Ҳусайн суҳбат ороста, аз болоравии 
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бемайлони сатҳи ҳамкории судманди ду кишвар изҳори қаноатмандӣ карданд 

ва ҳавасмандии Тоҷикистонро баҳри густариши минбаъдаи равобит иброз 

доштанд
1
. 

Самти дигари ҳамкориҳои илмӣ ин ба роҳ мондани омӯзиши дастхатҳои 

тоҷикии дар Покистон маҳфузбуда ба шумор меравад. Покистон ҳамчун 

қисмати таркибии таърихии қаламрави Ҳиндустони қуруни вусто макони 

омезиши тамаддуни ориѐӣ ва ҳиндуия, ташаккули забони нав – урду ва 

фарҳанги мусулмонон мебошад. Намунаи возеҳи ташаккули ин ҳамкорӣ 

осори Муҳаммад Иқбол ва Файз Аҳмад Файз мебошад. Аз ин рӯ, тавсеаи 

муносибат дар ин самт ба мубодилаи муҳаққиқони матншинос, муаррихон, 

забоншиносон ва адабиѐтшиносон барои пажуҳиши таъриху фарҳанг, 

адабиѐт ва илмҳои дигарро, ки дар асрҳои XVI-XIX ба таври муштарак ва дар 

ҳамоҳангӣ ба амал омада буданд, фароҳам меорад.  

 Барои Ҷумҳурии Тоҷикистон зарур аст, ки дар муносибат бо кишварҳои 

ҳамсоя ва минтақа сиѐсати дӯстӣ, ҳамсоягии нек, ҳамзистии осоишта ва 

дахолат накардан ба корҳои дохилии якдигарро пеш гирифта, дар ҳалли 

мушкилоти мавҷуда ва масъалаҳои баҳсталаб ба шумули масъалаҳои 

сарҳадӣ, аз ҳама гуна зӯрӣ ва фишор худдорӣ намуда, ба роҳи 

мусолиҳатомези сиѐсӣ, роҳҳои дипломатӣ ва гуфтушунидҳо афзалият диҳад.  

Дар Эъломияи мулоқоти СҲШ, ки соли 2015 дар шаҳри Уфа (Россия) 

бургузор шуд, чунин гуфта мешавад: «кишварҳои аъзо бо қаноатмандӣ аз 

қабули қарор дар бораи оғози маросими қабули Ҳиндустон ва Покистон ба 

СҲШ изҳор менамоянд»
2
.  

Дар яке аз ҳуҷҷатҳои муҳимми созмон - Стратегияи инкишофи СҲШ то 

соли 2025, ки дар шаҳри Уфа соли 2015 қабул шуда буд, аз ҷумла қайд 

мешавад: «то ҳол заминаҳо барои баровардани СҲШ ба сатҳи нави сифатӣ 

                                                           
1
 Мулоқот бо сарони давлатҳои аъзои СҲШ [Манбаи электронӣ] URL: https://jumhuriyat.tj/ 

index.php?art_id=34005 (санаи муроҷиат. 27.06.2020.). 
2
 Уфимская декларация глав государств-членов ШОС. 9 июля 2015 года. // Шанхайская организация 

сотрудничества. Официальный сайт. [Электронный ресурс]. URL: http://rus.sectsco.org/load/49097 (дата 

обращения. 25.02.2020). 

https://jumhuriyat.tj/


140 

 

фароҳам омаданд, ки бо болоравии самаранокии ҳамкорӣ дар соҳаҳои 

инкишофи алоқаҳои фарҳангӣ ва гуманитарӣ тавсия мегарданд». Дар 

баробари ин кишварҳои аъзои СҲШ яке аз ҳадафҳои асосии худро то соли 

2025 «густариши алоқаҳои фарҳангӣ-гуманитарӣ, инчунин инкишофи 

алоқаҳо байни одамон» меҳисобанд
1
. 

Мутобиқи ин стратегия самтҳои асосии ҳамкории фарҳангӣ дар сатҳи 

дутарафа ва бисѐртарафа чунин муайян шудаанд: 

  густариши алоқаҳо байни муассисаҳои илмӣ ва таҳқиқотӣ; 

  амалӣ кардани лоиҳа ва барномаҳои муштараки илмӣ-таҳқиқотӣ; 

 ташкили пойгоҳи маълумот ва номгӯйи ѐдгориҳои фарҳангӣ; 

 гузаронидани ташхиси илмӣ-техникӣ ва санъатшиносӣ; 

 лоиҳаҳо дар самти осорхонаҳо; 

 инкишофи маҷрои мутақобилаи туристӣ; 

 ҳамкорӣ дар соҳаи тандурустӣ; 

 ҳамкорӣ дар соҳаи ҳифзи муҳити зист ва бехатарии экологӣ;  

 пешгирии оқибатҳои манфии тағйрѐбии иқлим
2
. 

Айни замон СҲШ 18 кишварро муттаҳид менамояд, ки аҳолии онҳо 44% 

аҳолии ҷаҳонро ташкил медиҳанд. Ба қавли дабири кулл, "оилаи СҲШ", ки 

ба он халқҳои мухталиф бо фарҳанги хос дохил мешаванд, "лавҳаи рангин аз 

қавмҳо, миллатҳо, динҳо ва тамаддунҳо мебошанд, ки ба наздикшавии 

минбаъда ва ҳамкории фарҳангӣ- гуманитарӣ омодаанд". 

Дар бораи ин ҳамкорӣ Дабири кулли созмон В.Норов таъкид намуд, ки 

халқҳои "оилаи СҲШ" –ро як қатор омилҳои айнӣ муттаҳид менамоянд, ки 

заминаи мустаҳкамро барои ташаккулѐбии муаваффақи инкишофи 

ҳамкориҳои мутақобила фароҳам меоранд. "Моро нуқтаҳои зиѐди таърихӣ, 

                                                           
1
 Стратегия развития Шанхайской организации сотрудничества до 2025 года. [Электронный ресурс]. URL: 

http://rus.sectsco.org/documents/ (дата обращения. 29.06.2018). 
2
 Кулинцев, Ю.В. Стратегия развития ШОС и концепция «Экономический пояс Шелкового Пути»: 

Интеграционный потенциал культурно-гуманитарного сотрудничества. [Электронный ресурс] URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/strategiya-razvitiya-shos-i-kontseptsiya-ekonomichesk. (дата обращения. 16. 05. 

2020). 

http://rus.sectsco.org/documents/
http://rus.sectsco.org/documents/
https://cyberleninka.ru/article/n/strategiya-razvitiya-shos-i-kontseptsiya-ekonomichesk
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фарҳангӣ, мероси умумии фарҳангӣ, умумияти анъанҳо, шабоҳати забонҳо ва 

фарҳанг, наздикии қавмӣ-фарҳангӣ, ҳусни ҳамсоягӣ ва ғайра мепайванданд. 

Фазои гуманитарии СҲШ бо номҳои бузургтарин мутафаккирон ва олимон 

алоқаманд аст, ки дар фарҳанги ҷаҳонӣ саҳми беназир гузоштанд"
1
. 

Айни замон дар кишварҳои СҲШ дар баробари кор дар самти ҳифзи 

мероси таърихию фарҳангӣ фаъолият оид ба эҳѐи алоқаҳои наздики фарҳангӣ 

байни халқҳои минтақа аз рӯйи модели коммуникатсияҳои гуманитарии Роҳи 

бузурги абрешим, мусоидат ба анъана ва одатҳои мардуми маскун дар фазои 

СҲШ ҷараѐн дорад. Яке аз рисолатҳо дар фаъолияти СҲШ — мустаҳкам 

кардани ҳамкорӣ байни халқҳо, дарк ва наздик сохтани фарҳанг ва тамаддуни 

онҳо пайгирона ва мақсаднок татбиқ мегардад. 

Истифодаи механизм ва ниҳодҳои минтақавӣ метавонад ба дурнамои 

ояндадори ҳамкориҳои бисѐртарафаи Тоҷикистон ва Покистон дар самти 

маориф ва фарҳанг мусоидат намояд. 

Дар густариши ҳамкориҳои Тоҷикистон ва Покистон нақши сафари 

расмии сарвазири Покистон Навоз Шариф ба кишвари мо дар санаи 5 июли 

соли 2017 муҳим мебошад. Ҳар ду ҷониб нисбат ба мавзӯоти густариши 

ҳамкории фарҳангию башарӣ низ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир намуданд. 

Аз рӯйи натиҷаҳои мулоқоти дуҷониба як қатор санадҳои нави ҳамкорӣ 

ба имзо расиданд. Изҳороти муштараки ―Роҳ ба шарикии стратегӣ барои 

ҳамбастагии минтақавӣ‖ байни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Исломии 

Покистонро Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Э. Раҳмон ва сарвазири 

Ҷумҳурии Исломии Покистон Н. Шариф имзо карданд. 

Ҳамчунин Ёддошти тафоҳуми ҳамкорӣ байни Донишгоҳи аграрии 

Тоҷикистон ба номи Шириншоҳ Шотемур ва Донишгоҳи аграрии 

Равалпиндии Покистон ба номи Пир Алӣ Шоҳ Меҳр ба имзо расонида шуд
2
. 

                                                           
1
 Интервью ТАСС: «Генеральный секретарь ШОС выступил в защиту культурного разнообразия в условиях 

пандемии» [Электронный ресурс] URL:http://rus.sectsco.org/news/20200521/648599.html (дата обращения 

28.06.2020). 
2
 Ба имзо расидани санадҳои нави ҳамкорӣ миѐни Тоҷикистону Покистон. [Манбаи электронӣ] // URL:  

http://prezident.tj/node/15708. (санаи муроҷиат. 12.02.2018.) 

http://rus.sectsco.org/news/20200521/648599.html
http://prezident.tj/node/15708
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Барои инкишофи ҳамкорӣ дар соҳаи фарҳанг ва маориф ташкили 

алоқаҳои бевосита байни муассисаҳои таълимӣ дар бахши мубодилаи 

устодону донишҷӯѐн муҳим мебошад. Бо назардошти мавҷудияти таълими 

забонҳои ҳиндӣ ва урду дар назди факултети забонҳои Осиѐ ва Аврупо 

масъалаи ҷалби муаллими забонҳои ҳиндӣ ва урду дар Вазорати маориф ва 

илми кишвар баррасӣ шуда, ҷиҳати дар амал татбиқ кардани чунин нақшаҳо 

иҷозат дода шуд
1
. 

Бояд қайд кард, ки 13 октябри соли 2017 байни ректори ДМТ Имомзода 

Маҳмадюсуф ва сафири Ҳиндустон дар Тоҷикистон Сомнатҳ Гхош Ёддошти 

тафоҳум дар бораи таъмини профессори забонҳои ҳинду ва урду дар маркази 

омӯзиши Ҳинд ба имзо расида буд
2
. 

Инчунин, 12 апрели соли 2018 дар шаҳри Исломобод бо ташаббуси 

сафорати Тоҷикистон дар Покистон якҷоя бо Маркази тадқиқоти ҷаҳонӣ ва 

стратегии ин кишвар конференсияро дар мавзуи «Тоҷикистон - Покистон: 

омӯзиши дурнамои нави ҳамкории дутарафа» баргузор шуд. 

Дар конференсия роҳбарон ва кормандони марказҳои тадқиқотии 

Покистон, сафирони кишварҳои хориҷӣ ва аъзои корпуси дипломатӣ, 

доираҳои саноатӣ, молиявӣ ва соҳибкории кишвар иштирок карданд. Дар 

анҷоми кори конференсия, иштирокчиѐн қайд карданд, ки муносибати 

Тоҷикистон ва Покистон дар ҳама соҳаҳо инкишоф меѐбанд. Иқтидори 

захиравии ҳамкорӣ байни кишварҳо бузург буда, зарур аст, ки муколамаи 

коршиносӣ ва илмӣ барои мустаҳкам кардани муносибатҳои дутарафа 

тақвият дода шавад
3
. 

Дар доираи сафари расмии Президенти Покистон Мамнун Ҳусейн дар 

таърихи 18 июни соли 2018 аҳамияти ҳамоишҳои байналмилаливу 

                                                           
1
 Бойгонии ҷории Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон. Оид ба пешниҳоди устоди забонҳои 

ҳиндӣ ва урду барои ДМТ. №05-59 аз 18.01.2019. 
2
 Бойгонии ҷории Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон. Ёддошти тафоҳум дар бораи таъмини 

профессори забонҳои ҳиндуи ва урду дар маркази омӯзиши Ҳинд. 
3
 Перспективы таджикско-пакистанского сотрудничества обсудили в Исламабаде. [Электронный ресурс] 

URL: http://avesta.tj/2018/04/12/ perspektivy-tadzhiksko-pakistanskogo-sotrudnichestva-obsudili-v-islamabade/. 

(дата обращения. 17.10.2018). 

http://avesta.tj/2018/04/12/%20perspektivy-tadzhiksko-pakistanskogo-sotrudnichestva-obsudili-v-islamabade/
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минтақавиро барои фароҳамсозии майдони ҳамкории муассир ва заминаҳои 

муштарак, ки ҷавобгӯйи ормонҳои неки дуҷониба, минтақавӣ ва глобалӣ 

мебошанд, аз ҷумла аҳамияти ҳамкориҳо дар ҳошияи созмонҳои 

байналмилалӣ ва минтақавӣ, ба монанди СММ, СҲИ, Созмони ҳамкории 

иқтисодӣ, СҲШ ва ғайра бори дигар таъкид намуданд; аҳамияти даъват ба 

иқдомҳои якҷоя ва фарогир барои ҳамгироӣ дар тамоми бахшҳои минтақа 

қайд карда шуданд
1
. 

Ҳамкорӣ дар соҳаи маориф дар доираи СҲШ сол то сол меафзояд. 

Ҳавасмандгардонии ҳамкориҳои босамари минтақавӣ дар соҳаи фарҳанг ва 

дигар соҳаҳое, ки манфиати умумиро ифода менамоянд аз мақсаду вазифаҳои 

асосии созмон ба шумор мераванд
2
. 

Барои дар амал татбиқ кардани вазифаҳои ҳамкорӣ баррасии 

бисѐртарафи масъалаҳои илмӣ бо Покистон, ҷалби он ба фазои ҳамкориҳои 

фарҳангӣ ва донишгоҳҳои созмон, мубодилаи донишҷӯѐн, коромӯзон, 

унвонҷӯѐн ва устодон муҳим аст. 

18 июни соли 2018 Президенти Ҷумҳурии Исломии Покистон Мамнун 

Ҳусейн бо сафари расмӣ ва ҷиҳати иштирок дар Конференсияи 

байналмилалии сатҳи баланд оид ба Даҳсолаи байналмилалии амал ―Об 

барои рушди устувор, солҳои 2018-2028‖ ба Ҷумҳурии Тоҷикистон ташриф 

овард. 19 июн баррасии масоили ҳамкории дуҷониба дар мулоқоти хосаи 

Сарони давлатҳо Эмомалӣ Раҳмон ва Мамнун Ҳусейн ва бо иштироки 

ҳайатҳои васеи Тоҷикистону Покистон сурат гирифт. 

Дар рафти музокирот раванди густариши ҳамкории байналмилалии 

дорои ҷанбаи башарӣ, амалӣ намудани лоиҳаҳои муштарак дар соҳаҳои 

маориф, тандурустӣ, ҳамкориҳои илмию техникӣ ва технологӣ, густариши 

                                                           
1
 Изҳороти муштарак дар бораи ―Тақвияти замина барои шарокати стратегӣ ҷиҳати ҳамгироии минтақавӣ‖ 

байни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Исломии Покистон. [Манбаи электронӣ] URL:http: 

//prezident.tj/node/17796. (санаи муроҷиат. 23.10.2018). 
2
 Тоҷикистон ва Созмони Ҳамкории Шанхай. [Манбаи электронӣ] URL:http://mfa.tj/tj/tamos?l=tj&cat 

=34&art=132. (санаи муроҷиат. 17.10.2018). 

file:///D:/маводхои%20Суфиев%20С/%5bМанбаи%20электронӣ%5d%20URL:http:/mfa.tj/tj/tamos%3fl=tj&cat%20=34&art=132
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тамосҳои доимии зиѐиѐну аҳли ҳунар барои тақвияти дӯстии таърихии 

мардумони ду кишвар арзишманд арзѐбӣ карда шуд. 

Фаъолияти ҷамъияти тоҷикони Покистон ба унвони ―Иттиҳоди ҳизби 

қавми тоҷикони Покистон‖(―Тоҷик қавми иттиҳад парти Пакистан‖) ва 

нашри маҷаллаи ―Тоҷик‖ намунаи беҳтарини ҳамкорӣ дар ин самт номида 

шуд
1
. 

Гузашта аз ин Тоҷикистон бо истифода аз таҷрибаи нодире, ки дар 

сулҳофаринӣ ва ҳалли низоъҳо дорад, дар пешгирӣ ва ҳаллу фасли ҳолатҳои 

низоӣ иқдом мекунад ва саҳм мегирад
2
. Ин таҷрибаи Тоҷикистон метавонад 

зимни баррасии масъалаи Кашмир истифода шавад. 

Ҳамкориҳои илмӣ-фарҳангӣ ва адабии Ҷумҳурии Тоҷикистонро бо 

Ҷумҳурии Исломии Покистон таҳлил намуда мо ба чунин хулосаҳо расидем: 

- дар оғози асри XXI ҳамкории илмӣ-гуманитарии кишварҳо густариш 

ѐфта, дар самти мубодилаи донишҷӯѐн, баргузории рӯзҳои фарҳангӣ ҷараѐн 

доштанд; 

- барои инкишофи бештари ҳамкориҳои илмӣ-гуманитарӣ дар фазои 

нави ҳамкорӣ дар чаҳорчӯбаи СҲШ фароҳам омад, ки дорои имконият ва 

иқтидори бузург мебошад. Аз ҷумла, анҷумани Донишгоҳҳои кишварҳои 

СҲШ дар оянда метавонад самти муҳимми мубодилаи донишҷӯѐнро ба роҳ 

монад;  

- рушди ҳамкориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон бо Ҷумҳурии Исломии 

Покистон дар арсаи илм, маориф, фарҳанг ва дигар самтҳои иҷтимоӣ бо 

дарназардошти равандҳои муосири ҷаҳонӣ ба нафъи стратегияи миллии 

ҳарду кишвар хоҳад буд. 

 

                                                           
1
 Мулоқоту музокироти сатҳи олии Тоҷикистону Покистон. [Манбаи электронӣ] URL: http://prezident.tj/ 

node/17799 (санаи муроҷиат 29.05.2020). 
2
 Назаров, Т. Дипломатияи муосири тоҷик. [Матн] / Т. Назаров., А. Сатторзода. – Душанбе: 2006. - С. 143. 
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Дар натиҷаи таҳлили боб - Рушди ҳамкориҳои илмӣ-адабии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон бо Ҳиндустон ва Покистон дар оғози асри XXI ва дурнамои он 

метавон ба хулосаҳои зерин омад: 

- раванди ҷаҳонишавӣ ва оғози асри XXI зарурати густариши 

ҳамкориҳои илмӣ-адабиро возеҳ намуд, ки умумияти таърихӣ ва 

фарҳангӣ-маънавӣ бо халқҳои Ҳиндустон ва Покистон ҳамчун асоси 

рушди равобити мутақобила баррасӣ мегардад; 

- дар ин давраи ҳамкориҳо инкишофи муносибатҳои бевоситаи ниҳоду 

мақомоти фарҳангию давлатӣ, аз қабили вазоратҳои фарҳанг, илму 

маориф ва ҷамъияти дӯстӣ ба назар расида, ба тақвияту амиқ гаштани 

он мусоидат карданд; 

- мубодилаи натиҷаҳои илмӣ байни макотиби олӣ ва марказҳои илмӣ-

таҳқиқотӣ, ташкили таҷрибаомӯзиҳо барои ташаккули малакаҳои 

забондонии донишҷӯѐни бахши забони ҳиндии донишгоҳҳои 

Тоҷикистон омили рушди ҳамкориҳои мутақобилаи Тоҷикистон бо 

Ҳиндустон ба шумор меравад; 

- истифодаи самараноки барномаи кӯмаки техникии Ҳиндустон ва 

ҳамкории иқтисодӣ (ITEC) ва барномаи Шӯрои Ҳиндустон оид ба 

лоиҳаҳои фарҳангӣ (ICCR) ҷиҳати мубодилаи донишҷӯѐн ва 

мутахассисони соҳа раовна гардида, барои умқи ҳамкориҳои илмӣ-

адабӣ мусоидат менамояд; 

- истифодаи иқтидори илмии Покистон барои такмили ихтисоси 

кормандони соҳавии Тоҷикистон дар дурнамо аҳамияти муҳим хоҳад 

дошт; 

- тавсеаи ҳамкориҳои адабии Тоҷикистон ва Покистон бо мероси 

фарҳангии Иқбол алоқаманд мебошад;  

- боз ҳам тақвият бахшидани робитаҳои намояндагони аҳли ҳунар, 

санъат ва адабиѐти Тоҷикистон ва Покистон боиси таҳкими дӯстии халқҳои 

ҳарду кишвар мегардад. 
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ХУЛОСАҲО ВА 

НАТИҶАҲОИ АСОСИИ ИЛМИИ ДИССЕРТАТСИЯ 

Ҳамкориҳои илмӣ-адабӣ ва фарҳангии Ҷумҳурии Тоҷикистонро бо 

Ҷумҳурии Ҳиндустон ва Ҷумҳурии Исломии Покистон таҳқиқ намуда 

метавон таъкид намуд, ки: 

- аз ибтидои қарни XIII то нимаи қарни XIX забони тоҷикӣ-форсӣ дар 

Ҳиндустони қуруни вусто (аз ҷумла қаламрави Покистони ҳозира) забони 

расмии коргузорӣ дар давлатдориҳои мусулмонии вақт (давлати Султонҳои 

Деҳлӣ ва шоҳигарии Муғулҳои Бузург (Темуриѐни Ҳинд) ба ҳисоб мерафт. 

Дар давоми ин муддат тӯлонӣ умумияти забонӣ, фарҳангию мазҳабӣ, адабию 

таърихӣ ба вуқӯъ пайваст, ки намунаи барҷастаи он ташаккули забони 

расмии урду ва ѐ ҳиндустонӣ (забони маъмули мусулмонони Ҳиндустон ва 

Покистон), ки дар ҳудуди 60 фоизи луғати он иборат аз лексикаи маъмули 

тоҷикӣ-форсӣ мебошад.  

Ин умумият барои барқарор ва инкишофи ҳамкориҳои иқтисодӣ ва 

фарҳангии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо Ҷумҳурии Ҳиндустон ва Ҷумҳурии 

Исломии Покистон дар шароити истиқлолият замина гузошт. Ин робитаҳо 

дар баробари хатми ҷанги шаҳрвандӣ дар кишвар ва баратараф гаштани 

оқибатҳои он, ва минбаъд рушду нумӯи иқтисод ва боло рафтани мақоми 

Тоҷикистон дар саҳнаи ҷаҳонӣ тақвият ѐфтанд.[3-М].  

Таҳлили ҳамкориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон бо Ҷумҳурии Ҳиндустон ва 

Ҷумҳурии Исломии Покистон нишон медиҳанд, ки сатҳу сифати алоқаҳои 

дуҷониба ва бисѐрҷонибаи давлатҳо дар соҳаҳои фарҳанг ва илму адаб дар 

сатҳи баланд қарор доранд ва дурнамои рушди муносибатҳо дар ин соҳаҳо 

имконпазир аст: 

- Тоҷикистон дар барномаи Шӯрои Ҳиндустон оид ба лоиҳаҳои 

фарҳангӣ (ICCR) иштирок менамояд, ки дар асоси он барои донишҷӯѐн ва 

соҳибунвонон таҳсил ва такмили ихтисосро дар донишгоҳҳои Ҳиндустон бо 

пардохти идрорпулӣ, пардохти хароҷоти роҳ ва манзили зист дар 
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Ҳиндустонро пешниҳод менамояд. Дар худи Ҳиндустон низ донишҷӯѐни 

Тоҷикистон имтиѐзоти иловагӣ доранд, фаъолона аз барномаи таълимии 

ITEC, аз ҷумла дар соҳаи идоракунӣ, иқтисод ва молия истифода мебаранд. 

Ҳиндустон ҳайати қувваҳои хушкигард ва ҳарбӣ-ҳавоии Ҷумҳурии 

Тоҷикистонро таълим медиҳад. Донишҷӯѐни Ҳиндустон бошанд дар 

Донишгоҳи давлатии тиббӣ таълим мегиранд [6-М]; 

- Ҳиндустон аз оғози истиқлолият яке аз давлатаҳои афзалиятнок барои 

Тоҷикистон дар самти осиѐии сиѐсати хориҷии он гардид. Бо назардошти 

ҷою мақоми сиѐсии Ҳиндустон дар минтақаи Осиѐи Ҷанубӣ кишвар ба 

рӯйхати қатъномаи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи чораҳои ташкили 

низоми соддаи пешниҳоди ариза ва гирифтани раводид барои шаҳрвандони 

баъзе кишварҳои хориҷӣ ворид гардидааст; 

- ба гуфтаи Пешвои миллат ―Нақшу таъсири Ҷумҳурии Ҳиндустон ба 

ҳайси давлати соҳибнуфузи минтақа ва ҷаҳон, равобити бисѐрасраи 

таърихиву фарҳангии халқи тоҷик бо мардуми Ҳиндустон, инчунин 

имкониятҳои васеи иқтисодиву технологии онро ба инобат гирифта, мо аз 

миѐнаҳои солҳои 90-уми асри гузашта ҳамкориҳои гуногунҷанбаро бо ин 

кишвар густаришу таҳким бахшидем‖
1
. 

- махсусияти ҳамкориҳои ду кишвар дар охири асри ХХ бо кӯшишҳои 

эътирофи мавқеъҳои расмии якдигар, инкишофи ҳамкорӣ, ба роҳ мондани 

самтҳои нави он ва дар сатҳҳои гуногун, роҳҳои ҳалли муштараки 

мушкилоти мавҷуда алоқаманд буда, заминаи рушди ҳамкориҳои 

мутақобила дар оғози ҳазораи навин гаштанд. 

Ба андешаи мо имкониятҳои инкишофи муносибатҳои мо дар чунин 

самтҳои афзалиятноки ҳамкорӣ ба назар мерасанд: 

- вориднамоӣ ва истифодаи технологияҳои компютерӣ ва таъминоти 

барномавӣ; 

- ҳамкорӣ дар соҳаи сайѐҳӣ; 

                                                           
1
 Саҳифаи нави дипломатияи тоҷик. – Душанбе: 2013. – С. 31. 
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- дар соҳаи маориф – ташкили таҷрибаи ҳарсолаи забонӣ барои 

донишҷӯѐни шуъбаи ҳиндии факултети забонҳои Осиѐ ва Аврупои ДМТ дар 

мактабҳои олии Ҳиндустон; 

- бо назардошти нақш ва дараҷаи нуфузи Ҷумҳурии Исломии Покистон 

ҳамчун яке аз давлатҳои калидии Осиѐи Ҷанубӣ дар равандҳои сиѐсии 

минтақа, инчунин робитаҳои бисѐрасраи таърихӣ ва фарҳангии тоҷикон бо 

мардуми покистонӣ ва имкониятҳои зиѐди иқтисодӣ ва технологии он 

Ҷумҳурии Тоҷикистон аз оғози даврони истиқлолияти давлатии хеш то ба 

имрӯз пайваста кӯшиш дорад, ки бо ин кишвар ҳамкориҳои бисѐрҷонибаро 

густариш ва тақвият диҳад [4-М]; 

- агар муносибатҳои дипломатию сиѐсӣ ва ҳамкориҳои Ҷумҳурии 

Тоҷикистон бо Ҷумҳурии Ҳиндустон аз аввал то ба ҳол ҳамвор ҷараѐн 

доштанд, инро наметавон дар нисбати робитаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон бо 

давлати дигари минтақа – Ҷумҳурии Исломии Покистон гуфт; 

- ҳарчанд дар оғози истиқлолият заминаҳои воқеии истиқрор ва 

густариши муносибатҳои иқтисодӣ ва ҳамкориҳои фарҳангӣ байни Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Исломии Покистон ба миѐн омаданд, вале баъзе 

омилҳои айнӣ ва мушкилоти ҷанги шаҳрвандӣ монеи татбиқи ин нақшаҳо 

гардиданд; 

- ду кишвар баъди истиқрори муносибатҳои мутақобилаи расмӣ дар 

масъалаи бозсозии нерӯгоҳи Роғун ва умқи ҳамкориҳои иқтисодӣ ба 

мувофиқа расида, заминаи аҳдномавӣ-ҳуқуқӣ фароҳам оварда шуд. Вале 

бинобар оғози ҷанги шаҳрвандӣ дар Тоҷикистон ва иқтидори заифи 

иқтисодии худи Покистон ин масъалаҳо ҳалли худро наѐфтанд; 

- яке аз ҷанбаҳое, ки кишварҳо аз оғози ҳамкориҳо нисбати он ба 

мувофиқа намеомаданд, мавқеи мухталифи ду кишвар дар бораи роҳҳои 

ҳалли қазияи Афғонистон буд. Тоҷикистон аз ибтидо хоҳони ҳалли 

мусолиҳатомези низои давлати ҳамсояи худ буд ва таъкид мекард, ки он роҳи 

дигари ҳал надорад. Дурустии онро амалиѐти зиддитерористие, ки дар 
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Афғонистон ноком гардид ва бо баргашти дубораи толибон ба сари қудрат 

дар Кобул анҷом шуд, исбот кард; 

-  бар асоси даргириҳое, ки аз амалиѐти зиддитеррористӣ то баргашти 

дубораи толибон дар мавқеи расмии Исломобод ба вуҷуд омад, шароити 

мусоиде барои равнақ додани муносибатҳои созанда ва ҳамкориҳои 

мутақобилан судманд миѐни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Исломии 

Покистон ба вуҷуд омад. Ҳамкориҳо бо ҷониби Покистон дар ҳамаи соҳаҳо, 

махсусан дар соҳаҳои роҳсозӣ, истифодаи муштараки захираҳои фаровони 

обу барқ, тиҷорату иқтисод ва ғайра ба манфиати ҳарду давлат мебошад. 

Сафарҳои сарварони олии ҷонибҳо ба кишварҳои якдигар умедро ба чунин 

ҳамкориҳои судманд бештар гардонид; 

- барои кишвари мо иқтидори иқтисодӣ, имкониятҳои сармоягузорӣ, 

мавқеи геостратегӣ ва нуфузи Покистон дар минтақа ва ҷаҳони ислом низ 

муҳим мебошад; 

- ҳамкории Тоҷикистон бо Ҷумҳурии Исломии Покистон дар қолаби 

дуҷониба, сеҷониба, чорҷониба ва дар доираи ташкилотҳои минтақавӣ ва 

байналмилалӣ ба роҳ монда шудаанд, ки рӯзномаи онҳо ба масъалаҳои бунѐд 

намудани роҳҳои нави оҳану мошингард, қубурҳои нафту газ, хатҳои 

интиқоли барқ нақшаҳои созандае мебошанд, ки ҳадафи умдаи онҳо, ғайр аз 

муҳайѐ намудани зиндагии орому осуда ва беҳтару хубтар барои мардумони 

Тоҷикистон, Афғонистон, Покистон ва кишварҳои дигари минтақа бахшида 

мешавад; 

- таъсир ва нуфузи Ҷумҳурии Исломии Покистон дар таҳаввулоти ахири 

Афғонистон, ғасби ҳокимияти сиѐсии Кобул аз ҷониби толибон кам нест. 

Густариши воқеии ҳамкориҳои судманди Тоҷикистон бо Ҷумҳурии Исломии 

Покистон дар ҳаллу фасли мушкилоти Афғонистони зери нуфузи толибони 

аз сари нав ба қудрат баргашта, бештар вобаста аст. Ҷониби Покистон бо 

имкониятҳои таъсиргузори худ қодир аст, ки толибонро ба ислоҳот ва 
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таҳаввудотҳои сиѐсӣ ва иҷтимоӣ нисбати мардуми ғайри пашту, дар мадди 

аввал тоҷикон водор намояд. 

 

ТАВСИЯҲО ОИД БА ИСТИФОДАИ АМАЛИИ НАТИҶАҲО 

- Тоҷикистонро бо Ҷумҳурии Ҳиндустон ва Ҷумҳурии Исломии 

Покистон риштаҳои зиѐди таърихию фарҳангӣ мепайванданд ва замони 

соҳибистиқлолӣ сатҳи муносибату ҳамкориҳо ва наздикию алоқамандиҳоро 

бори дигар собит сохт. Бо камоли эътимод метавон гуфт, ки дар ҳолати ба 

эътидол омадани вазъи Афғонистон ва ҷомаи амал пӯшидани чанде аз 

лоиҳаҳои бузурги минтақавӣ (дар мисоли CASA-1000, TAPI ва ғ.) сатҳи 

ҳамкориҳо бо ин ду кишвари калидии Ҷануби Осиѐ хеле боло хоҳад рафт; 

- Вазорати маориф ва илм, Вазорати фарҳанг, Академияи миллии илмҳо, 

Донишгоҳи миллӣ ва дигар донишгоҳҳои Ҷумҳурии Тоҷикистонро зарур аст, 

ки ҷиҳати омӯзиш ва ба Ватан баргардонидани осори ниѐгони мо аз ҳисоби 

донишмандон ва коршиносон гурӯҳи корӣ таъсис дода барои анҷоми ин кори 

хайр ба Ҷумҳурии Ҳиндустон ва Ҷумҳурии Исломии Покистон равон кунанд;  

- Вазорати корҳои хориҷӣ, Вазорати маориф ва илм, Вазорати фарҳанг, 

Академияи миллии илмҳо ва дигар сохтору ниҳодҳои давлатӣ ҷиҳати беҳтар 

ба роҳ мондани ҳамкориҳои илмӣ ва фарҳангии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо 

Ҷумҳурии Ҳиндустон ва Ҷумҳурии Исломии Покистон, мустаҳкам ва ба 

талаботи замона ҷавобгӯ намудани асосҳои ҳуқуқии ин муносибатҳо 

санадҳои меъѐрии ин соҳаҳоро таҷдиди назар намоянд; 

- Вазорати маориф ва илм, Академияи миллӣ ва дигар донишгоҳҳову 

марказҳои илмӣ ҷиҳати таҳқиқи таърих ва ҳолати имрӯзаи муносибатҳои 

илмӣ ва фарҳангии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо Ҷумҳурии Ҳиндустон ва 

Ҷумҳурии Исломии Покистон таваҷҷӯҳи унвонҷӯѐн ва аспирантонро ба 

омӯзиши мавзуъҳои илмии ҷавобгуи манфиатҳои миллии Тоҷикистон равона 

намоянд; 
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- Вазорати корҳои хориҷӣ, Вазорати маориф ва илм, Вазорати фарҳанг, 

Академияи миллии илмҳо, Донишгоҳи миллӣ, Ҷамъияти дустӣ ва робитаҳои 

фарҳангӣ бо кишварҳои хориҷӣ, 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 адабиѐт ва фарҳанг ба умқи ҳамкориҳо дар 

соҳаи илм ва таҳқиқоти муштараки осор ва дастхатҳои намояндагони адабиѐт 

ва фарҳанги қораи Ҳинд манфиатдор буда, ин самти ҳамкорӣ барои 

густариши ҳамкориҳои фарҳангии ҷонибҳо дар қаринаи ҷаҳонишавӣ 

аҳамияти хосса зоҳир намояд; 

-  ҳамкориҳои Тоҷикистон ва Ҳиндустон дар ҳошияи созмонҳои 

байналмилалӣ ва минтақавӣ низ дар сатҳи баланд қарор доранд. Ду кишвар 

аз ташаббусҳои ҳамдигар, ки рӯҳияи созанда ва ҳадафи тақвияти ҳамкориҳои 

байналмилалиро доранд, пуштибонӣ мекунанд. Моҳи июли соли 2015 дар 

шаҳри Уфа қарорҳои сиѐсӣ дар бораи оғози раванди қабули Ҳиндустону 

Покистон ба СҲШ қабул гардид. 24 июни соли 2016 дар шаҳри Тошканд дар 

рафти ҳамоиши навбатии сарони СҲШ ѐддоштҳои тафоҳум оид ба 

уҳдадориҳои Ҷумҳурии Ҳиндустон ва Ҷумҳурии Исломии Покистон бо 

мақсади дарѐфти мақоми давлати аъзои СҲШ ба имзо расиданд;  

- дар дурнамо истифодаи иқтидори СҲШ дар бахши умқи ҳамкориҳои 

фарҳангӣ-гуманитарӣ мувофиқи мақсад мебошад. Зеро иқтидори кишварҳои 

аъзои он метавонанд дар шароити паҳншавии пандемияи COVID-19 на танҳо 

ба баратарф кардани оқибатҳои ин беморӣ, балки умқи ҳамкориҳои 

фарҳангӣ, истифодаи иқтидори илмӣ баҳри рушди соҳаҳои технологияҳои 

иттилоотӣ, саноати инноватсионӣ мусоидат намояд;  

- комиссияи байниҳукуматӣ оид ба ҳамкории тиҷоратӣ – иқтисодӣ ва 

илмӣ-техникӣ, ки ҳар сол дар пойтахти яке аз кишварҳо ҷаласа баргузор 
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менамояд. Истифодаи ниҳоди мазкур дар коркарди маҷмӯи чорабиниҳои 

густариши ҳамкорӣ, ҳамоҳангии амали вазорату мақомотҳои давлатии 

марбут ба соҳаи фарҳанг ва маориф, мушаххас намудани самтҳои ҳамкорӣ 

нақши муассир дорад; 

- ҳамкориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон бо кишварҳои Осиѐи Ҷанубӣ дар 

самтҳои гуногун ва сатҳҳои мухталиф ба роҳ монда шудаанд, ки на танҳо 

барои мустаҳкам кардани алоқаҳои таърихӣ, сиѐсӣ, умқи мубодилаи 

иқтисодӣ ва фароҳам овардани шароит ҷиҳати некӯаҳволии халқҳои 

кишварҳо нигаронида шудааст, балки ба амиқ шудани ҳамкориҳои 

байниминтақавии Осиѐи Марказӣ ва Осиѐи Ҷанубӣ ва таъмини сулҳу субот 

дар ду минтақа равона шудааст; 

- дар муносибати Ҷумҳурии Тоҷикистон бо Ҷумҳурии Ҳиндустон баъзе 

мушкилиҳо ба назар мерасанд. Чуноне, ки зикр гардид моҳи сентябри соли 

2012 байни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Ҳиндустон Эъломия дар 

бораи шарикии стратегӣ ба имзо расида буд. Вале мазмун ва мундариҷаи 

робитаи кишварҳо ба сатҳи мазкур мутобиқат намекунад. Аз ин рӯ зарур аст, 

ки чораҳои зарурӣ ҷиҳати мувофиқати сатҳи ҳамкориҳо ва фарогири мазмуни 

стратегӣ андешида шаванд; 

- ниҳоят, агар мушкилоти бештари ҳамкориҳои иқтисодӣ бо кишварҳои 

Осиѐи Ҷанубӣ аз як тараф хислати объективӣ дошта бошанд (набудани 

кафолати комили амниятии роҳи бевоситаи хушкӣ, вазъи то баҳол 

номӯътадили дохилии Афғонистон), аз тарафи дигар зарур аст, ки барои 

дарѐфти мақоми шоиста дар ҷомеаи ҷаҳонӣ, таъмини шароити хуби аҳолӣ ва 

инкишофи кишвар бояд роҳҳои алтернативии тавсеаи савдои хориҷӣ мавриди 

омӯзиш ва татбиқ қарор гиранд. Ҷумҳурии Тоҷикистон тасмим гирифтааст, 

ки то соли 2030 Стратегияи рушди миллиро амалӣ намояд, ки дар он 

саноатикунонӣ яке аз самтҳои муҳим ба ҳисоб меравад. Омӯзиши ҳаҷм, 

қобилияти харидорӣ ва талаботи бозорҳои Ҳиндустону Покистон яке аз 

воситаҳои амалии татбиқи ин нақшаҳо мебошад. 
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