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ТАЪРИХ ВА АРХЕОЛОГИЯ- ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ
ТЕРРОРИЗМ И ОСОБЕННОСТИ ЕГО ПРОЯВЛЕНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Назарова Х.С.
Таджикский национальный университет
На современном этапе развития человеческой цивилизации терроризм взят на вооружение
множеством различных политических группировок и отныне сама мировая политика становится
сферой взаимодействия не одних только государств, но и любой террористической организации,
имеющей политически значимые интересы. Современный терроризм, как преступная тактика и
стратегия политической борьбы, достиг глобальных масштабов, стал препятствовать
международному сотрудничеству, вести к подрыву основных свобод и демократических основ
любого государства, что делает актуальным максимальную концентрацию научной мысли на
выработке единообразных представлений о понятии и сущности терроризма, об основных
механизмах его детерминации и условий функционирования, на предложении способов
предупреждения проявлений: от этого зависит возможность построения эффективный системы
противодействия данному негативному явлению. Специалисты, занимающиеся исследованием
терроризма, насчитывают к началу XXI века около 200 его определений. Так только за 40 лет с
1930-х по 1970-е гг. их было предложено около сотни. Однако показательным остается тот факт,
что единого, устраивающего все заинтересованные стороны термина до сих пор не существует.
Основных проблем при попытках определения «терроризма» имеется две. Одна их них сугубо
политическая, ибо часто бывает так, что террористы в глазах одних являются борцами за свободу.
Кроме того, на протяжении своей истории, терроризм представал в самых разных ипостасях и
теперь уже мало кто сомневается, что развитие этого явления далеко еще не закончено
— меняются идеологии, методы, цели, но явление как таковое остается. С политической точки
зрения сложилась уникальная ситуация: все знают, что такое терроризм, но никто не может точно
сказать, что он собой представляет. Одна из причин, в связи, с которой значительно затрудняется
выработка точного определения терроризма, состоит в том, что все первые определения,
содержащиеся в разного уровня документах по этому вопросу, носят исключительно
описательный характер, но если пользоваться таким методом в отношении терроризма,
получается, что террористический акт практически едва ли отличим от обычного уголовного
преступления. Собственно, согласно одному из первых определений, к террористическим можно
было отнести практически любое деяние, подвергающее опасности человеческие жизни. Все
последующие попытки определиться с термином к положительному результату не приводили,
поскольку всегда законодатели следовали примеру предшественников и фактически причисляли
в конечном итоге к терроризму каждое насильственное действие. Терроризм — явление очень
изменчивое и динамично развивающееся, поэтому попытки предметно перечислять деяния,
которые следует относить к террористическим, на наш взгляд, заранее обречены на провал.
Специалисты теоретики считают более перспективным путь выделения, каких либо
характеристик терроризма, качественно отличающих его от специфически уголовных
преступлений с тем, чтобы изначально при анализе любой ситуации можно было обозначить
границы деяния людей, преступивших нормы права. Тем более что те или иные «отличительные
признаки терроризма с достаточной степенью полноты уже охарактеризованы как в
международных документах, так и в научной литературе и нашли свое законодательное
закрепление в уголовных кодексах многих государств». Сразу следует отметить, что мы
полностью разделяем точку зрения многих исследователей, утверждающих необходимость
четкого разделения понятий «террор» и «терроризм». В данном случае под террором мы
понимаем более сильную сторону конфликта, как правило, в роли такой политической силы
выступает государство. А «терроризм» в таком случае есть деяния нелегальных оппозиционных
к официальной власти политических сил, т. е. действия слабейшей стороны конфликта. Нам
представляется неверным напрямую увязывать террор в отношении какой-либо группы
населения (по классовому, этническому, религиозному признаку) с возникновением
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террористических организаций. Конечно, доля истины в этом утверждении есть, но основная
масса террористических групп, действующих в настоящее время на территории самых разных
стран, не всегда спровоцированы политикой государства, на территории которого они действуют.
В США ежегодно совершается масса терактов, ответственность за которые берут на себя
многочисленные группы, основная масса которых действует на территории США и никаким
гонениям со стороны властей до своих противоправных действий ни члены организаций, ни
члены их семей никогда не подвергались. Примеров можно привести массу. Западное научное
сообщество также предприняло попытку выработать консенсусное определение терроризма. Это
было сделано на основе анкетных опросов в 1984 и 1988 годах для исследовательского
справочника «Политический терроризм». Определение 1984г. звучало следующим образом:
«Терроризм — это метод борьбы, для которого случайные или символические жертвы служат в
качестве инструментальной цели насилия. Эти инструментальные жертвы разделяют групповые
или классовые характеристики, создающие основу для их выбора в качестве жертв. Посредством
использования насилия в прошлом или же внушающей доверие угрозы насилия другие члены
той же группы или класса ввергаются в состояние хронического страха (террора). Та группа или
класс, чувство безопасности членов, которых сознательно подрывается, являются целью террора.
Виктимизацию цели насилия большинство авторов, принадлежащих к наблюдающей аудитории,
рассматривает как превышающую норму по причине жестокости, времени или места (не на поле
битвы) виктимизации, или неуважения к правилам борьбы, принятым для традиционных
военных действий. Нарушение норм привлекает внимательную аудиторию, превосходящую цель
террора; отдельные сектора этой аудитории могут, в свою очередь, образовывать главный объект
манипулирования. Этот непрямой метод борьбы нацелен на то, чтобы либо обездвижить цель
террора, вызвать ее дезориентацию или уступчивость, либо мобилизовать вторичную цель
требований (например, правительство), или же цели внимания (например, общественное мнение)
для изменения отношения или поведения в пользу кратко или долгосрочных интересов тех, кто
пользуется этим методом борьбы» Это фантастическое по длине определение в издании 1988 г.
было переформулировано и стало чуть короче: «Терроризм — это порождающий тревогу метод
повторяемого насильственного действия, который используется скрытыми индивидуальными,
групповыми или государственными акторами по идиосинкразическим, криминальным или
политическим основаниям, в соответствии, с чем в отличие от политического убийства
(assassination) — прямые цели насилия не являются главными жертвами. Прямые человеческие
жертвы насилия обычно выбираются случайно или намеренно из всего доступного населения, и
служат для передачи сообщения. Коммуникативный процесс, построенный на угрозах и насилии,
между террористом (организацией), жертвами (находящимися в опасности) и главными целями
служат для манипулирования главной целью, превращая ее в цель террора, цель требований или
цель внимания, в зависимости от того, является ли главным ориентиром унижение, принуждение
или пропаганда». Хотя второе определение стало короче и понятнее, его все еще невозможно
использовать в качестве рабочего из-за, во-первых, чрезвычайной запутанности, и, во-вторых,
амбивалентного отношения к некоторым вопросам, важным для понимания сущности
терроризма. К тому же в нем содержится неоправданное расширение предмета терроризма
(например, упоминание идиосинкразических и криминальных мотивов). Поэтому необходимо
рассмотреть определение терроризма и попытаться выйти с пригодным для аналитической
деятельности рабочим определением.
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ТЕРРОРИЗМ ВА ХУСУСИЯТҲОИ ЗУҲУРИ ОН ДАР ШАРОИТИ МУОСИР
Дар мақолаи мазкур мохият ва хусусиятхои хоси терроризмро дар шароити муосир мавриди баррасї
ќарор гирифтааст. Ба андешаи муаллиф, терроризм як падидаи хеле тағирёбанда ва аз ҷиҳати динамикӣ
инкишофёбанда мебошад. Аз ин рӯ, кушиши ба таври муфассал номбар кардани амалҳое, ки бояд ба
терроризм мансуб дониста шаванд, ба назари мо, пешакӣ ба нокомӣ маҳкум мешаванд. Илова бар ин, дар
маќолаи мазкур муаллиф саъй намудааст, ки таъсири бевоситаи терроризмро ба раванди рушду инкишофи
љомеа ва роњњои пешгирии онро нишон дињад. Муаллиф дар зери мафњуми террор низои бевоситаро
мефањмад.
Калидвожањо: терроризм, моњият, хусусият, шароити муосир
ТЕРРОРИЗМ И ОСОБЕННОСТИ ЕГО ПРОЯВЛЕНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
В данной статье анализируется особенность и проявления терроризма в современных условиях. С
точки зрения автора терроризм — явление очень изменчивое и динамично развивающееся, поэтому попытки
предметно перечислять деяния, которые следует относить к террористическим, на наш взгляд, заранее
обречены на провал. Кроме этого, автор данной статьи пытается, раскрыт влияние терроризма на развитие
общества в целом. Автор под террором понимает более сильную сторону конфликта, как правило, в роли
такой политической силы выступает государство.
Ключевые слова: терроризм, сущность, особенность, современные условия
TERRORISM AND PECULIARITIES OF ITS MANIFESTATION IN MODERN CONDITIONS
This article analyzes the features and manifestations of terrorism in modern conditions. From the author's
point of view, terrorism is a very changeable and dynamically developing phenomenon, therefore, attempts to
enumerate in detail the acts that should be classified as terrorist, in our opinion, are doomed to failure in advance. In
addition, the author tried to reveal the influence of terrorism on the development of society as a whole. The author
understands terror as the stronger side of the conflict, as a rule, the state acts as such a political force.
Keywords: terrorism, essence, peculiarity, modern conditions
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МАНФИАТҲОИ ГЕОПОЛИТИКИИ ЧИН ДАР МИНТАҚАИ ОСИЁИ МАРКАЗӢ
Нуралиев Љахонгир
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон
Дар оғози асри XXI таваҷҷуҳ ба Осиёи Марказӣ якбора зиёд гашт, ки дар диққати
кишварҳои абарқудрати ҷаҳонӣ, махсусан Ҷумҳурии Мардумии Чин ҳамчун кишвари
абарқудрати минтақавӣ минтақаи мзкур қарор гирифтааст. Аслан дар минтақаи Осиёи
Марказӣ трансформатсияи геополитикӣ бо иштироки кишварҳои абарқудрат Росия, ИМА
ва Чин ҷараён дорад. Дар ин радиф ОМ минтақаи меҳварӣ шинохта шудааст. Вазъияти
кунуниро коршиносони соҳа ба назар гирифта, оиди тавсифи он ба ду гуруҳ тақсим гарданд:
1. Ба он назаранд, ки дар замони муосир дар минтақа раванди Эҳёи роҳи Абрешим ҷараён
дорад, ки дар он ҶМЧ нақши калидиро мебозад; 2. Бар зидди гуруҳи якум ба он ақиданд,
ки дар замони муосир дар минтақа раванди Бозии Бузурги Нав ҷараён дорад, ки дар
натанҳо Чин ва Ҷопон, балки Россия ва ИМА нақш ва мавқеи калидиро соҳибанд. Бо
назардошти нуфузи минтақавии Чин чӣ дар доираи созмонҳои минтақавӣ ва чӣ дар доираи
ҳамкориҳои дуҷониба, вазъи геополитикии минтақа нишон дод, ки дар замони муосир эҳёи
шоҳроҳи Абрешим ҷараён дорад [11]. Ҷалби кишварҳои абарқудрат ба Осиёи Марказӣ ва
дар маркази таваҷҷуҳи кишварҳои абарқудрат қарор гирифтани он се иллати асосӣ дорад:
иқтисодӣ-тиҷоратӣ- Чин бо лоиҳаи камарбанди иқтисодии шоҳроҳи Абрешим
мехоњад ҳузури худро дар минтақа мустаҳкам намояд:
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низомӣ-амниятӣ- Чин тавассути Созмони ҳамкориҳио Шанхай ҳузури амниятиву
иқтисодии худро мустаҳкам менамояд;
сиёсӣ-геополитикӣ- Чин ҳамчун ғайриаъзои СААД бо ҳамкориҳои аъзо дар
муборизаи зиддитеррористӣ ва оромнамоии қазияи Афғонистон ба минтақа ворид
мегардад.
Барои баррасии таъсири кишварҳои абарқудрат дар равандҳои минтақавӣ манофеи
онҳоро дар алоҳидагӣ муайян менамоем:
а) Манфиатҳои стратегии Чин дар Осиёи Марказӣ аз инҳо иборатанд:
1. Нигоҳ доштан ва назорати қувваҳои ҷудоихоҳи “Туркистони Шарқӣ”
(Уйғуристон). Аз соли 1990-ум инҷониб дар баробари зуҳури терроризми байналхалқӣ
фаъолияти људоихоҳӣ дар қисмати ғарбии Чин фаъол гашта, тадриљан он ба яке аз гуруҳҳои
бузурги террористӣ, сепаратистӣ ва экстремистӣ табдил ёфт, ки ба ягонагии давлати Чин
ва устувории иҷтимоии ин минтақаи кишвар таҳдидзо арзёбӣ мегардад. Ҳаракати
“Туркистони Шарқӣ” бо омилҳои таърихӣ, миллӣ, фарҳангӣ, забонӣ ва динӣ бо кишварҳои
Осиёи Марказӣ алоқамандии зич дорад. Дар робита ба ин, ҳадафҳои асосии самти
минтақавии сиёсати хориљии Чин ин роҳ надодан ба фаъолияти ҳаракатҳои иртиҷоӣ ва
ифротӣ дар минтақа, пешгирӣ намудани хатарҳои ғайрианъанавӣ ба шумор меравад.
2. Кафолати суботи Осиёи Марказӣ тавассути таъмини амнияти боэътимоди
стратегии худ. Минтақаи Осиёи Марказӣ бо ҳудудҳои Шимолу Ғарбии Чин пайванди марзӣ
дорад. ҶМЧ дар самти амнияти кишварҳои Осиёи Марказӣ ва пешгирии сарҳади онҳо аз
интиқоли ҳаракату ҷараёнҳои иртиҷоӣ ва ифротии Афғонистон манфиатдор аст ва ба
таҳкими он талош меварзад [2].
3. Ташаккули ҳамкориҳои иқтисодӣ бо кишварҳои Осиёи Марказӣ ва табдили он ба
яке аз сарчашмаҳои асосии воридоти энергия ба Чин. Энергия-қисми асосии ҳамкориҳои
иқтисодии Чин бо кишварҳои Осиёи Марказӣ ба шумор меравад. Кафолати боэътимоди
таъмини энергия ба иқтисодиёти рушдёфтаистодаи ҶМЧ ҳадаф ва вазифаи дарозмуддати
дорои аҳамияти стратегидоштаи Чин ба шумор меравад. Баъд аз таъмини устувории
расонидани нафт аз Россия ва кишварҳои Осиёи Марказӣ Чин метавонад вобастагии худро
аз ноустувории ҳолати байналмилалӣ кам созад.
4. Омилҳои асосии муҳимияти геополитикии Осиёи Марказӣ барои Чин дар замони
муосир. Дар замони муосир кам кишварҳое аст, ки дорои унвони абарқудрати минтақавӣ
доранд. Чин аз ҷумлаи он кишварҳоест, ки дорои унвони мазкурро дорад ва дар минтақаи
Осиёи Марказӣ хеле нақшу таъсири бузургро соҳиб мебошад. Дар баробари ин минтақаи
Осиёи Марказӣ аз ҷиҳати мавқеъи географӣ ва захираҳои табиӣ ва дигар хусусиятҳои хоси
худ барои Чин хеле муҳим арзёбӣ мегардад. Дар ин самт ин кишвари абарқудрати
минтақавӣ мекӯшад, ки дар амалишавии сиёсати геополитикӣ ва геостратегии худ дар
минтақа муваффақ гардад. Акунун васеътар оиди омилҳои муҳимияти геополитикии Осиёи
Марказӣ барои Чин масъалагузорӣ хоҳем кард. Ин муҳимиятҳо дар нуқтаҳои зерин
мушоҳида мегарданд:
1. Мавқеъи геостратегии манфиатнок. Осиёи Марказӣ дар маркази қитъаи Авруосиё,
дар чорроҳаи ҳамлу нақли хушкии Ғарбу Шарқ ва Шимол Ҷануб ҷойгир мебошад.
Тавассути минтақа дар асрҳои қадим ва миёна “Шоҳроҳи бузурги Абрешим” мегузашт, ки
Чин ва Ҳиндро бо Шарқи Наздик ва Аврупо мепайванд. Бо кашфи роҳҳои баҳрӣ дар Чин
“Шоҳроҳи бузурги Абрешим” аҳамияти геополитикии худро сусттар гардонд. Ҳузури Чин
дар Осиёи Марказӣ ба Чин имкон медиҳад, ки ба бозорҳои Россия, Аврупо ва Чин ворид
шавад. Дар нақшаи географӣ минтақа нисбат ба Африқо ва Амрикои Лотинӣ ба Ҳиндустон
хеле наздик мебошад. Боз кишварҳоест, ки истеҳсолкунандаи нафт ва газ мебошанд. [10]
2. Минтақа аз нуқтаи назари иқтидори аҳамиятноки энергетикӣ муҳим аст. Дар
Осиёи Марказӣ захираҳои бузурги нафт (3,65,63 млрд. тонн) ва газ (11,4-26,5 трлн. куб. м.),
ангишт (36 млрд. тонн), уран (251,7 тыс. тонн) ва захираҳои обӣ (иқтидори 959 млрд.
киловатт/соат дар як сол) ва бо зиёд шавии талабот чунин навъи захоир дар Чин аҳамияти
геополитикии минтақа баланд гаштааст.
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3. Чин ба минтақаи Осиёи Марказӣ таваҷҷуҳи геоиқтисодӣ дорад. Нию-Дели ба
минтақа ҳамчун сарчашмаи ашёи хоми минералӣ ва бозори бузурги воридкунии молҳои худ
менигарад. Дар баробари захираҳои бузурги энергетикӣ минтақа соҳиби захираҳои
аҳамиятноки фосфор, метали мисӣ, металҳои оҳан-9,1 млрд. тонн., иқтидоран-15,4
млрд.тонн. мебошад. [12]
4. Ҳузури кишварҳои абарқудрат (Россия, ИМА ва Ҳиндустону Покистон) дар
минтақа бо зиёдшавии таъсири рақобатпазирӣ алоқамандӣ дорад. Пекин аз тавсеаи ҳузури
энергетикии рақибони геополитикии кишварҳои номбурдаи абарқудрат нигарон аст.
Масалан, Чин фаъолона бозори энергетикии Осиёи Марказиро бо сабаби омилҳои зерин аз
худ менамояд: ноустуворӣ дар Шарқӣ Наздик ва Миёна ва зиёдшавии таъсири ИМА (44%
нафти ОМ ба ҶМЧ ворид мегардад); таҳдиди ҳамлу нақли баҳрӣ (76% нафт тавассути баҳр
таъмин мегардад, ки бештар дар назорати ИМА ва миёни зидиятҳои ИМА ва Эрон қарор
дорад [7].
5. Ҷалбнамоии Чин дар рақобати геополитикӣ дар Осиёи Марказӣ, ки ба таъсири
хатари бунёдгароии исломӣ алоқамандӣ дорад, ба шумор меравад, ки ба ноустувории вазъи
Уйғуристон муосидат менамояд. Махсусан, ин нуқта бо зуҳури Толибон, Ал-қоида, ДОИШ
ва дигар ҳаракатҳои ифротӣ алоқамандӣ дорад. Алалхусус баъди воқеъаҳои 11/9 [9].
Минтақа Чинро ба он ҷалб менамояд, ки минтақа аз нуқтаи назари сиёсӣ устувор ва аз
нуқтаи назари иқтисодӣ рушдёбанда мебошад.
7. Дар баробари ин кишварҳои Осиёи Марказӣ ислоҳоти бозоргониро оиди
либерализатсияи бозори энергетикӣ ва мукаммалшавии қонунгузорӣ дар самти фазои
сармоягузорӣ мегузаронад. Қазоқистон дар соли 1990 бозори энергетикии кишварро барои
сармоягузорони хориҷӣ кушод. Узбекистон, Туркманистон, Қирғизистон ва Тоҷикистон
оиди ислоҳоти бозорӣ дар соҳаи энергетика дар соли 2000 шуруъ намуданд. Қонунгузорӣ
дар Қазоқистон яке аз қонунҳои либералӣ дар ҷаҳон ба шумор меравад.
Ҳамин тавр, Осиёи Марказӣ барои Чин аз нуқтаи назари геостратегӣ хеле муҳим
мебошад. Аҳамияти геополитикии минтақа маҷмуъан дар нуқтаҳои зерин дида мешавад:
мавқеъи геостратегии манфиатнок, захираҳои энергетикии аҳамиятнок, захираҳои бойи
минералӣ, зиёдшавии таъсири рақобати геополитикӣ, бунёдгароии исломӣ (исламского
фундаментализм), суботи сиёсӣ ва режимҳои иқтисоди либералии кишварҳои минтақа [9].
Дар охир чунин бояд қайд намуд, ки таърихи шаклгирӣ ва таҳаввули манфиатҳои Чин дар
Осиёи Марказӣ дар охири асри ХХ ва аввали асри ХХI раванду сиёсат ва ҳамкориҳову
дигаргуниҳоро паси сар кардааст. Дар ин муддат таҳаввули ҳамкориҳои Чин бо кишварҳои
ОМ дар шаклҳои гуногун сурат гирифт. Масалан:
-ташкили Панҷгонаи Шанхай (баъдан ШОС);
-воқеъаҳои 11/9 ва муҳим гаштани минтақаи Осиёи Марказӣ ва воридшавии
эътилофи зиддитеррористӣ ба Афғонистон;
-хуруҷи неруҳҳои эътилофии НАТО дар соли 2014;
-шакли нав гирифтани гуруҳҳои террористӣ ё зуҳури шаклан нави хатарҳои
ғайрианъанавӣ ва ғайраҳо.
Умедворем, ки дар оянда Чин дар минтақа ҳамкориҳои худро дар заминаи эҳтироми
мутақобилан судмандро дар соҳаҳои гуногун ба роҳ хоҳад монд. Ин ҳамкориҳо дар оянда
махсусан дар самти иқтисодӣ, амниятӣ ва энергетикӣ густариш ёфта, боиси баланд гаштани
иқтисодиёти кишварҳои Осиёи Марказӣ мегардад. Дар сиёсати минтақавии Чин дар Осиёи
Марказӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷойгоҳ ва муҳимияти хоса дошта, дар оянда низ ин
муҳимият барои рушди ҳамаҷонибаи Чин заруртар мегардад.
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МАНФИАТҲОИ ГЕОПОЛИТИКИИ ЧИН ДАР МИНТАҚАИ ОСИЁИ МАРКАЗӢ
Бунёди муштараки “Як камарбанд ва як роҳ” ба манофеъи асосии ҷомеаи ҷаҳонӣ ҷавобгу буда, ин
ташаббус орзуи ҷомеаи ҷаҳонӣ ва талоши он ба ояндаи некро, дар худ таҷассум менамояд. Лоиҳаи
пешниҳодшуда – ин ҷустуҷуи фаъоли амсилаи ҷадиди ҳамкориҳои байналхалқиву менеҷменти умумиҷаҳонӣ
мебошад ва бидуни шакку шубҳа барои рушди осоиштаи тамоми ҷаҳон чун қувваи мусбӣ, хидмат менамояд.
Ташаббуси “Як камарбанд ва як роҳ” инчунин ба бунёд ва таҳкими алоқамандии Осиё, Аврупо, Африқо ва
уқёнусҳое ки онҳоро иҳота кардаанд, инчунин таҳкими ҳамкориҳои шарикӣ миёни кишварҳои қадқади
камарбанд воқеъбуда, равона шудааст.
Калидвожаҳо: таҳкими алоқамандии Осиё, ҳамкориҳои шарикӣ, як камарбанд як роҳ, алоқамандӣ,
рушди осоишта, умумиҷаҳонӣ, амсилаи ҷадид, ояндаи нек, қувваи мусбӣ, бунёди муштарак.
ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ИНТЕРЕСЫ КИТАЯ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
Фонд «Один пояс, один путь» отвечает интересам международного сообщества и воплощает в себе чаяния
международного сообщества и его стремления к лучшему будущему. Предлагаемый проект представляет
собой активный поиск новой модели международного сотрудничества и глобального управления и,
несомненно, послужит позитивной силой для мирного развития всего мира. Инициатива «Один пояс, один
путь» также направлена на построение и укрепление связей между Азией, Европой, Африкой и окружающими
океанами, а также на укрепление партнерских отношений между странами, расположенными вокруг пояса.
Ключевые слова: укрепление азиатской взаимосвязанности, партнерство, пояс с односторонним
движением, взаимосвязанность, мирное развитие, глобализация, новая модель, лучшее будущее, позитивная
сила, общая основа.
CHINA'S GEOPOLITIC INTERESTS IN CENTRAL ASIA
The One Belt and One Road Foundation is in the best interests of the international community and embodies
the aspirations of the international community and its aspirations for a better future. The proposed project is an active
search for a new model of international cooperation and global governance, and will undoubtedly serve as a positive
force for the peaceful development of the whole world. The One Belt and One Road initiative also aims to build and
strengthen ties between Asia, Europe, Africa and the surrounding oceans, as well as to strengthen partnerships between
the countries around the belt.
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globalization, a new model, a better future, a positive force, a common foundation.
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БЎЊРОНИ АФЃОНИСТОН ВА ЉАНБАЊОИ АСОСИИ ОН
Паймон М. Њ.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Табиист, ки «масъалаи Афѓонистон» мавзўи ягонаи равандњои минтаќавї ва
байналмилалии муосир нест, вале аксари эродњо дар бораи таваљљўњи бештар ба он аз
набуди дарки дуруст дар бораи моњияти «масъалаи Афѓонистон» бармеояд. Муњимтарин
хусусияти бўњрони имрўзи Афѓонистон ин аст, ки он илова бар заминањои дохилї,
њамчунин, моњият, омилњо, хусусиятњо ва миќёси бисёр васеътар аз сатњ ва љуѓрофиёи худи
кишвари Афѓонистон дорад. Аз ин рў, дар тадќиќотњои њирфавии афѓонистоншиносї зери
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мафњуми «масъали Афѓонистон» аз љумла мавзўъњо ва масъалањои зерин омўхта мешавад:
Бўњрони Афѓонистон заминањои воќеї ва омилњои амиќи дохилии худро низ дорад, ки бе
шинохти онњо дарки моњияти «масъалаи Афѓонистон» номумкин аст. Барои шинохти
дурусти ин бўњрон омўзиши љиддии вазъияти таърихї, иќлимї, сиёсї, иљтимої, ќавмї,
фарњангї ва иќтисодии Афѓонистон бисёр зарур аст. [2;22] Илова бар ин, дар ин раванд бояд
моњияти њар њизбу гурўњу њаракати сиёсии ин кишвар, мавќеъгирї ва муносибати байни
нерўњои сиёсї, бофти ќавмию забонии љомеаи Афѓонистон, муносибатњои байниќавмию
арзишї, хусусиятњои фарњанги суннатї ва ѓайра дар ин кишвар ба таври васеъ омўхта
шаванд. Аммо масъалањои дохилї ва љанбаи дохилии бўњрони Афѓонистон њамагї як
бахши хурди «масъалаи Афѓонистон» аст, ки танњо омўхтани он наметавонад тамоми
моњият ва вусъати ин масъаларо нишон дињад. Бинобар ин, омўзиши фарогири мавзўъ
таќозо дорад, ки љанбањо ва сатњњои дигари ин бўњрон низ мавриди омўзиш ќарор гиранд.
Воќеияти дањсолањои гузашта нишон медињад, ки бештари њамсояњои њамсарњад ва
минатќавии Афѓонистон дар бўњрони ин кишвар ба нањве шарик буда, њар яке дар дохили
он сиёсат ва манфиатњои муайяни худро пайгирї менамояд. Дар тўли ин солњо рўшан
шудааст, ки аксари њамсояњои Афѓонистон бо њимояти худ аз њизб, гурўњ, ќавм ва ё
идеологияњои мушаххас дар Афѓонистон ва ё бо пайгирии ошкору нињон аз њадафњои сиёси,
амниятї ва иќтисодии худ дар ин кишвар, ба таври ноаён худ ба љузъе аз бўњрони ин кишвар
табдил шуда, ба ин бўњрон моњияти љиддии минатќавї бахшидаанд. [10;45] Агар манфиати
миллии баъзе њамсояњои Афѓонистон дар барќарории сулњу субот дар ин кишвар бошад,
баъзе аз њамсояњои дигари Афѓонистон мањз идомаи ин вазъи ноором ва ташаккул
наёфтани далвлати ќавии марказї дар ин кишварро ба манфиати худ медонанд [9;212]. Ин
воќеият љузъи бисёр муњимме аз равандњои минатќавї буда, бе шинохтани сиёсат ва сањми
њар яке аз њамсояњои минтаќавї дарки дурусти моњияти бўњрони Афѓонистон номумкин
мебошад. Яъне, ин масъала илова бар сатњи дохилї, сатњи бисёр љиддии минтаќавї низ
дорад.
Бўњрони Афѓонистон дар айни замон љабња ва сањнаи рўёрўии манфиатњои ќудратњои
бузурги минатќавї ва љањонї мебошад. Дар ин раванд Афѓонистон на танњо ба худии худ,
балки њамчунин яке аз роњњои воридшавї ва нуфўз дар Осиёи Марказї ва наздикшавї ба
њавзањои нуфўзи абарќудратњои дигар маънои нав пайдо мекунад ва сарзамини Афѓонистон
амалан њамчун майдони ин «љанги ниёбатї» ё «набарди фосилавї» истифода мешавад. Ин
аст, ки њар абарќудрат талош дорад, то барои афзоиши нуфўзи худ дар ин кишвар ва
минатќаи атрофи он талош намояд. Њамин тавр, «масъалаи Афѓонистон» на танњо сатњи
дохилї ва минатќавї, балки сатњи калони геополитикию байналмилалї низ гирифтааст [4,
76-77]. Дар матни ин бўњрони печидаи аср як муборизаи бисёр амиќи дигаре низ дар љараён
аст, ки њадафи асосии он дастёбї ба манбаъњои саршори сарватњои табиї ва энергетикии
Афѓонистон ва кишварњои Осиёи Марказї ва контроли долонњои бузурги транзитї дар ин
минтаќа мебошад. Имрўз, ки љањон ба марњилаи «иќтисодиёти энержимењвар» мегузарад ва
иќтисодњои бузурги љањонї ба љалби бештари энержї ниёз доранд, манбаъњои фавќулодда
бузурги сарватњои табиї ва энержии ин минтаќа таваљљўњи ќудратњои минтаќвї ва
љањониро ба худ љалб намудааст. Њар яке аз онњо барои датсрасї ба ин манбаъњо ва ё
коњиши нуфўзи раќиби худ дар ин самт муборизаи ошкору нињони худро дар Афѓонистон
идома медињад. Ин љанги бузурги иќтисодї ва энергетикї яке аз љиддитарин тањдобњои
бўњрони Афѓонистон аст, ки бе шинохти њаљм, моњият ва бозигарони он шинохти дурусти
«масъалаи Афѓонистон» имконпазир намебошад [11;273]. Дар канори љанбањои зикршуда,
аз дохили «масъалаи Афѓонистон» як хатти сурхи идеологї ва аќидатї низ мегузарад, ки он
рўёрўии чанд навъи љањонбинї ва њатто чанд навъи фањмиши исломиро дар бар дорад.
Љанбаи идеологии ин бўњрон њамзамон дар ду сатњ идома меёбад: Дар сатњи аввал, дар
њаќиќат баъзе аз доирањо ва гурўњњои дохилии Афѓонистон ва баъзе доирањои аќидатии
байналмилалї Афѓонистонро њамчун сангари пеши раванди густариши аќидањои
исломгарої дониста, дар бўњрони Афѓонистон муборизаи аќидатии худро низ мебинанд.
Аксари чунин доирањо ин бўњронро дар чорчўбњои идеологие чун «набарди тамаддуни
шарќї ва ѓарбї», «љанги куфру имон», «љанги ислому масењият», «мубориза бо
истеъморгарии ѓарбї», «рўёрўии дин ва дунявият», «муќовимат бо ишѓолгарон» ва ѓайра
фањмида, шояд аксаран, муборизаи худро дар ин роњ бо боварї ва аз назари худ содиќона
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пеш мебаранд [6]. Аммо дар сатњи дуюм, масъалаи аќидатї ва идеологї барои баъзе
доирањои минатќавї ва байналмилалї як пўшиши бисёр муносиб бар рўи њадафњои љиддии
сиёсї, иќтисодї ва геополиткии онњо мебошад. Аз ин рў, онњо низ аз ин гуна аќидањо ва
гурўњњо њимоя намуда, талош менамоянд, ки бо васила ќарор додани онњо, бо дасти онњо
бо маќсадњои муайяни сиёсї ва иќтисодии худ бирасанд [3;35]. Тањлилу фањми дурусти ин
љанбаи зарифтари бўњрони Афѓонистон, яъне пањлўи идеологии он, низ як мавзўи бисёр
љиддї ва бисёр болотар аз сатњи Афѓонистон ва минатќаи мо мебошад.
Дар ду дањсолаи охир ба мушоњида мерасад, ки илова бар он тафсирњои калони
идеологии фикрї ва байнитамаддунї, дар бўњрони Афѓонистон як силсила хатњои нави
набард, яъне набардњои ќавмї, мазњабї ва фарњангї моњияти љиддї гирифтаанд. Дар ин
раванд баъзе нирўњои берунї дар сатњи минтаќа ва љањон аз фурсат истифода намуда, барои
заиф сохтани як ќавми Афѓонистон ва ё дар муќобили он ќавитар намудани ќавми дигари
ин кишвар сиёстањои бисёр њадафмандро пиёда менамоянд. Баъзе доирањои дигари
минтаќавї ва байналмилалї ин бўњронро њамчун фурсати муносиб барои зарба задан ба як
мазњаби исломї ва таблиѓу ривољу таќвият додани мазњаби дигари исломї дар Афѓонистон
истифода менамоянд. Чунин талошу набардњои љиддии минатќавї ва байналмилалї дар
баъзе масъалањои фарњангї, арзишї, забонї ва ѓайра низ ба назар мерасанд. Дар пушти њар
яке аз ин лоињањо ва талошњои ќавмї, мазњабї ва фарњангї доирањо, кишварњо ва нерўњои
берунии аз назари сиёсї ва иќтисодї бисёр тавонманд ќарор гирифтаанд. Ин њолат низ
бўњрони Афѓонистонро боз њам печидатар намуда, онро моњияти бисёр фаротар аз сатњи ин
кишвар ва ин минтаќа мебахшад. Бе шинохти чунин умќ ва чунин вусъати фароминтаќавии
вазъият, шинохти дурусти «масъалаи Афѓонистон» имконпазир намебошад. [7;242] Идомаи
бўњрони тўлонї ва бузург дар Афѓонистон ба вазъияти амниятии тамоми њамсояњои
минтаќавии он дар Осиёи Марказї ва Осиёи Љанубї, балки бисёр васеътар аз он он таъсири
мустаќим мегузорад. Хусусан, боќї мондани заминањо ва пойгоњњои ташаккули њаракатњои
ифротгаро дар ин кишвар онро ба яке аз манбаъњои доимии тањдид ба амнияти минатќавї
ва байналмилалї табдил додааст. Аз ин рў, дар дањсолањои охир таъмини амнияти устувори
минатќавї ва њатто байналмилалї ба њалли масъалаи Афѓонистон вобастагии љиддї пайдо
кардааст. Пас, бе омўзишу огоњї аз ин љанбаи бўњрони Афѓонистон сухан гуфтан дар бораи
таъмини амнияти минатќавї мушкил аст. [1;66]
Хулоса, њамаи ин ва дигар масъалањо дар якљоягї љамъ шуда, «масъалаи
Афѓонистон»-ро ташкил намудаанд. Пас, ваќте дар бораи «масъалаи Афѓонистон» сўњбат
мешавад, њамзамон бо вазъият ва равандњои дохилии худи Афѓонистон, равандњои љиддии
минатќавї дар атрофи он, наќшу сиёсати њамсояњо дар ин масъала, моњияти идеологии
фароминатќавии ин бўњрон, набардњои ќамию мазњабию арзишии минтаќавї дар он,
набарди манфиатњои иќтисодии ќудратњои бонуфўз, равнадњои геополитикї ва сиёсати
минтаќавии ќудратњо, масъалаи таъмини амнияти минатќа ва ѓайра дар назар гирифта
мешавад. [8;167]
Бинобар ин, имрўз «масъалаи Афѓонистон» як гирењи бузурги муносибатњои
байналмилалї ва як сањнаи бузурги бархўрди манфиатњо ва сиёсатњои калони минтаќавї ва
љањонї буда, моњият ва ањаммияти он бисёр болотар аз сатњи кишвари Афѓонистон ва
минатќа мебошад. Ба ибораи дигар, имрўз омўхтани «масъалаи Афѓонистон» ба маънои
омўхтани моњияти бўњрони Афѓонистон ва илова бар он, моњияти равандњои асосии
минтаќавї ва байналмилалї дар атрофи Осиёи Марказї ва Осиёи Љанубї мебошад. Ё
метавон гуфт, ки «масъалаи Афѓонистон» як номи умумї ва љамъбастї бар ин гирењ ва
бўњрони бузурги сиёсї, иќтисодї, идеологї ва геополитикии минатќавї ва байналмилалии
муосир мебошад [5;400]. Сабаби асосии таваљљўњи махсус ба «масъалаи Афѓонистон» мањз
дар њамин аст. Дар чунин сурат, таваљљўњ надоштан ва канор мондан аз омўзиши ин
масъала ба маънои берун мондан аз матну аз дарки равнадњои воќеии минтаќавї ва
байналмилалї мебуд.
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БЎЊРОНИ АФЃОНИСТОН ВА ЉАНБАЊОИ АСОСИИ ОН
Дастрасї ба захирањои табии Афғонистон аз асоситарин аҳдофи воридшавии кишварњои абарќудрат
ба ин минтаќа будааст. Аввалин бор, дар охири асри XIX импературии Инглис бо ҳамин маќсад ба
Афғонистон лашкар кашид ва дар давоми 38 соли ҷанги номуваффақ, танњо тавонист бо ҳокимони
ҳамонваќтаи Кобул доир ба баъзе аз масоили сиёсй ба созиш расад, ки дар асл шикасти Бритониё дар ҷанг ба
муқобили Афғонистон дониста мешавад. Амрико низ бо шиори мубориза бо тероризм ва бунёди ҷомеъаи
демократӣ ба Афғонистон ҳамла кард ва бо истифода аз иштибоҳоти Шуравй дар ин замина, тавонист бо
талафоти ҷонии камтар мавќеи худро дар ин сарзамин мустаҳкам намояд. Буҳрони Афғонистон аз масъалаҳои
печидаи замони муосир буда, дар саросари олам барои дарку баррасӣ ва ҷустуҷӯи роҳҳои ҳалли он ҳамасола
даҳҳо нишасту мулоқоту маҳфилу конфронс баргузор мешавад. Масъалаи Афѓонистон то ҷое печидааст, ки
имрӯз ҳар касе дар бораи вазъияти Афғонистон ва ояндаи он ба таври мушаххас изҳори назар ва ояндабинии
аниќ карда наметавонад. Ин аст, ки мавзуи ин навишта бисёр мушаххас буда, масъалаи буҳрони Афғонистон
ва љанбањои асосии онро дар бар мегирад.
Калидвожањо: Буҳрони Афғонистон, афғонистоншиносӣ, амнияти минтақавӣ, ояндаи Афғонистон,
бунёдгароии динӣ, ҳизб дар Афғонистон, муносибатҳои қавмӣ, омили идеологӣ, роҳҳалҳои буҳрон.
АФГАНСКИЙ КРИЗИС И ЕГО АСПЕКТЫ
Доступ к природным ресурсам Афганистана является одной из основных целей вхождение других
государств в эту страну. Впервые, к концу 19-го века, Английская империя вторглась в Афганистан, и после
38 лет безуспешной войны ей удалось достичь соглашения с бывшими кабульскими правителями только по
некоторым политическим вопросам, которые фактически считается поражении Британии в войне против
Афганистана. США также напала на Афганистан под предлогом борьбы с терроризмом и построения
демократических обществ и использовав ошибки Советского Союза сумело укрепить свои позиции с
меньшими потерями. Афганский кризис является одной из самых актуальных проблем современного мира, и
каждый год по всему миру проводятся десятки встреч и конференций, чтобы понять и найти решения данного
кризиса. Проблема Афганистана настолько сложна, что сегодня никто не может четко прогнозировать о
развитии событий в Афганистане и его будущем. Исходя из этого тема этой статьи является очень актуалной
и в нем анализируется кризис Афганистана и его основные аспекты. Центрально-азиатский регион глубоко
затронуто афганским кризисом.
Ключевые слова: кризис в Афганистане, афганистика, региональная безопасность, будущее
Афганистана, религиозный фундаментализм, партии Афганистана, этнические отношения, идеологический
фактор, решение кризиса.
AFGHAN CRISIS AND ITS ASPECTS
Access to the natural resources of Afghanistan is one of the main goals for other countries to enter this country.
For the first time, by the end of the 19th century, the British Empire invaded Afghanistan, and after 38 years of an
unsuccessful war, it managed to reach an agreement with the former Kabul rulers only on some political issues, which
are actually considered the defeat of Britain in the war against Afghanistan. The United States also attacked
Afghanistan under the pretext of combating terrorism and building democratic societies and, using the mistakes of the
Soviet Union, managed to strengthen its position with less losses. The Afghan crisis is one of the most pressing
problems of the modern world, and every year dozens of meetings and conferences are held around the world to
understand and find solutions to this crisis. The problem of Afghanistan is so complex that today no one can clearly
predict the development of events in Afghanistan and its future. Based on this, the topic of this article is very relevant
and it analyzes the crisis of Afghanistan and its main aspects.
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СОЗМОНИ ЊАМКОРИИ ИЌТИСОДЇ ДАР ШАРОИТИ
ТАБДИЛИ НИЗОМИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ МУОСИР
Рањимов Њаким
Донишгоњи миллии Тољикистон
Яке аз хислатњои вижаи низоми байналмилалии муосир афзоиши теъдоди созмонњои
байналхалќї ва болоравии нуфузи онњо њамчун бозингарони сањнаи байналхалќї мебошад.
Зимнан дар шароити имруза дар баробари созмонњои байналхалќии фарогир минтаќањо
низ созмонњои хешро њамчун намоянда бо ваколатњои тањсил ва њифзи манфиатњои онњо
пешнињод намуда истодаанд. Манзур аз навиштани маќолаи мазкур тањќиќ ва тањлили яке
аз чунин созмонњои муваффаќи минтаќавї - Созмони њамкории иќтисодї мебошад.
Созмони њамкории иќтисодї созмони сиёсиву иќтисодии байникишварї мебошад, ки 12
марти соли 1977 аз љониби Љумњурии Исломии Эрон, Љумњурии Туркия ва Љумњурии
Исломии Покистон пас аз бастани Паймони Измир таъсис ёфтааст. [1;190]. Гуфтан мумкин
аст, ки созмони мазкур аз соли 1964 то соли 1979 тањти унвони «Њамкории минтаќавї бо
маќсади тараќќиёт» фаъолият дошт ва соли 1985 ба Созмони њамкории иќтисодї табдили
ном кард. Воќеањои баъди анљоми «љанги сард» сурат гирифта ба тавсеаи љуѓрофии созмон
аз њисоби шомил гардидани кишварњои Осиёи марказї, Озарбойљон ва Афѓонистон
мусоидат намуданд. Таѓйироти мазкур Созмони њамкории иќтисодиро ба ташкилоти
минтаќавии дорои ањамияти хоси геостратегї ва имкониятњои бузурги иќтисодї табдил
дод. Бо шумулияти давлатњои нави аъзо ба Созмон (28 ноябри соли 1992) , намояндагони
Афѓонистон, Озарбойљон, Ќирѓизистон, Ќазоќистон, Тољикистон, Туркманистон ва
Ўзбекистон дар Исломобод Афзунаи Паймони Измирро имзо намуданд ва ин руз дар
таърих њамчун Рўзи СЊИ ёд мешавад. 14 сентябри соли1996 дар шањри Измир Паймони
нави Измир - Ойинномаи СЊИ ва Созишнома оид ба маќоми њуќуќии он ба имзо расид. 21
майи соли 1998 Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон Паймони нави Измирро тасдиќ
намуда, дохил шудани Тољикистонро ба СЊИ ба расмият даровард. Дар чањорчўбаи
Созмон аз љониби Љумњурии Тољикистон як ќатор њуљљатњо тасдиќ гардида, ба имзо
расиданд: Паймони Измир, Созишнома оид ба тиљорати транзитї дар минтаќаи СЊИ,
Созишномаи сиѓавии СЊИ оид ба њамлу наќли транзитї, Созишномаи тиљоратии СЊИ,
Ойинномаи Донишкадаи фарњангии СЊИ, Ойинномаи Бунёди илмии СЊИ ва Ойинномаи
Донишкадаи маорифи СЊИ. [1;191]
Маќсаду вазифањои дар асноди асосии Созмон
баёншуда - Паймони Измир (Ойинномаи СЊИ), Барномаи рушди бахши наќлиёт
(Алмаато), Эъломияи ашќободии вохўрии ѓайринавбатии сарони давлатњо ва њукуматњои
узви СЊИ дар бораи рушди зербинои наќлиёту коммуникатсия ва шабакаи хатњои ќубури
фаромиллї дар минтаќаи СЊИ ва Стратегияи њамкории иќтисодї дар минтаќаи СЊИ
рушди њамаљонибаи иќтисоди бозории давлатњои узви СЊИ ва њамгироии босуръати
онњоро ба низоми хољагидории љањонї пешбинї мекунад. Кишварҳои аъзои СҲИ
имкониятҳои васеи рушди муносибатҳои тиҷоративу иқтисодиро доранд. Тайи ду дањсолаи
охир, кишварҳои аъзои СҲИ баҳри таъмини рушди босуботи муносибатҳои минтақавӣ
фаъолона ҳамкорӣ мекунанд. Барои расидан ба ин ҳадаф, СҲИ лоиҳаҳои гуногунро дар
соҳаҳои афзалиятнок, аз ҷумла энергетика, савдо, ҳамлу нақл, кишоварзӣ ва мубориза
зидди қочоқи маводи мухаддир татбиқ мекунад. Моҳи марти соли 2017 дар Исломобод
зимни њамоиши 13-уми сарони кишварҳои аъзои СҲИ санади “Диди СҲИ-2025” қабул
гардид, ки самтҳои ассосии фаъолияти Созмонро дар солҳои наздик дарбар мегирад.
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Масъалањои эљоди низоми њамлу наќли бехатар, тањсили ќоидањои тиљорат,
њавасмандкунонии тиљорати наздисарњадї, истифодаи самараноки захирањои обию
энергетикї, ташкили низоми ягонаи энергетикї, њаракати озоди ќувваи корї ва молњо,
инчунин ташкили фазои ягонаи иќтисодї дар рузномаи фаъолияти имрузаи СЊИ – ворид
гардидааст. Созмон тайи мављудияти хеш 140 мулоќотро дар сатњи олї баргузор намудааст:
мулоќоти аввал - дар Тењрон 16 - 17 феврали 1992, дуюм - дар Истанбул 5 - 7 июли 1993,
сеюм - дар Исломобод 13 - 15 марти 1995, чањорум - дар Ашќобод 13 - 14 майи 1996, панљум
- дар Алмаато 10 - 11 майи 1998, шашум - дар Тењрон 10 июни 2000, мулоќоти якуми
ѓайринавбатии СЊИ - дар Ашќобод 14 майи 1997, њафтум - дар Истанбул 14 октябри 2009,
мулоќоти њаштуми Сарони давлатњо - дар Душанбе 14 сентябри соли 2004, нуњум - дар Боку
соли 2006 ва дањум - дар Тењрон моњи марти 2009. Мулоќоти ёздањум 15 июни соли 2011 дар
шањри Астана, дувоздањум 16 октябри соли 2012 дар Боку, сенздањум - 1 марти соли 2017
дар Исломобод, ва чањордањум - 4 марти соли 2021 (ба тариќи онлайн дар шароити
эпидемия). Гуфтанист, ки дар мулоќоти њаштуми сарони давлатњои СЊИ, ки 14 сентябри
2004 дар шањри Душанбе баргузор гардида буд, роњбарони њайатњо ањамияти њамкории
устувори кишварњои узви СЊИ - ро дар тамоми соњањои афзалиятноки иќтисодиёт таъкид
намуда, дастгирии худро ба рушди бештари њамкорї љињати расидан ба шукуфоии минтаќа
ва њамгироии бомуваффаќияти он ба низоми љањонии хољагї изњор карданд. Дар фаромади
кори мулоќоти мазкур Эъломияи Душанбе ќабул гардид. [1;192]. Созмони мазкур барои
кишварњои узв њамчун платформаи муњокимаи роњњои боло бурдани самаранокии
имкониятњои тиљоратї ва сармоягузорї хидмат намуда, њадафи аслиаш эљоди бозори
ягонаи мол ва хизматрасонист. Бо вуљуди он ки забони расмии созмон англисї будааст,
вижагии созмон дар он аст, ки куллан аз давлатњои мусулмоннишин таркиб ёфтааст. Тавре
ки аз санадњои барномавї бармеояд, ањдоф ва усули њамкорињо чунинанд:
- рушди устувори иќтисодии кишварњои узв;
- рафъи тадриљии монеањои тиљоратї ва мусоидат ба инкишофи тиљорати дохили
минтаќавї; боло бурдани наќши СЊИ дар тавсеаи тиљорати љањонї; њамгароии иќтисоди
кишварњои узв бо иќтисоди љањонї;
- либерализатсия ва хусусигардонии иќтисодиёт;
- сафарбарии захоири моддии минтаќаи СЊИ;
- коркарди босамари зарфияти кишоварзї ва саноатиии минтаќаи СЊИ; - њамкории
минтаќавї дар соњаи мубориза бо ќочоќи маводи мухаддир, њифзи муњити зист ва тањкими
алоќањои таърихиву фарњангии байни халќњои минтаќаи СЊИ;
- њамкории судманди дуљониба бо созмонњои минтаќавї ва байналхалќї; - таъмини
баробарии судманди кишварњои узв;
- мутобиќсозии њарчи бештари наќшањои иќтисодї ва наќшањои рушд бо њадафњои
наздиктарин ва дарозмуддати СЊИ;
- талошњои муштарак бањри дастёбии озодона ба бозори ашёи хом ва мањсулоти
тайёри кишварњои узв берун аз њудуди минтаќаи СЊИ;
- тањияи босамари нињодњо, созишномањои њамкорї бо созмонњои дигари минтаќавї
ва байналхалќї; - чорабинињои муштарак љињати коркарди бардошти њамоњангшуда ба
иштирок дар муоњидањои минтаќавї ва глобалї;
- татбиќи стратељии њамкорињои иќтисодї ва мубодилаи таљриба дар соњањои маориф,
илм, техника ва фарњанг. [4]
Минтаќаи фаъолияти ин созмон феълан 7 миллион километри мураббаъро бо шумули
беш аз 300 миллион ањолї фаро мегирад, ки аз зарфияти бузурги иќтисодї ва иљтимоиву
гуманитари созмон гувоњї медињад. Њамкорї дар доираи СЊИ ба принcипњои баробарии
соњибихтиёрї, эњтироми тарафайн ва шарикии кишварњои узв асос ёфтааст. Умуман, дар
равобити байнињамдигарии кишварњои Созмон бештар унсурњои иќтисодї афзалият
дошта, самти сиёсии он чандон равшан ба назар намерасад. Нишондињандањои асосии
фаъолияти сиёсиву иќтисодии Созмон дар саммитњои сарварони давлатњои узви СЊИ, ки
соле ду маротиба баргузор мегарданд, муќаррар карда мешаванд. Дар ин њамошињо
шароити объективии татбиќи сиёсат ва стратељии СЊИ баррасї мешаванд. Метавон гуфт,
ки ин вохурињо њамчун мањфилњои мубодилаи афкор оиди масоили гуногуни хислати
минтаќавї ва глобалї дошта истифода мешаванд. Аз љумла аз соли 1992 то соли 2000 шаш
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вохурї дар сатњи олї - дар Тењрон (феврали соли 1992, июни соли 2000, марти 2009),
Истанбул (июли соли 1993, октябри соли 2002), Исломобод (марти соли 1995), Ашќобод
(майи соли 1996 ва ѓайринавбатї - майи соли 1997), Алмаато (майи соли 1998) ва Тењрон
(июни соли 2000), Душанбе (сентябри соли 2004), Боку (майи соли 2006), баргузор гардида
буданд, ки дар рафти онњо чунин санадњои муњим ба монанди эъломияи Истанбул ва
Ањдномаи таљдидёфтаи Измир ќабул карда шуданд, ки ба таљдиди куллии назар ба
стратегия ва афзалиятњои созмон оварда расонданд. Фаъолияти Созмон дар марњилаи
кунунї тибќи Наќшаи амали Кветта (1993), наќшаи рушди њамкорињо дар соњаи наќлиёти
Алмаато (1993, 1998), Эъломияњои Истанбул (1993), Исломобод (1995), Ашќобод (1996,
1997), Ањдномаи Измир (1996), Тењрон (2000) ба танзим дароварда мешаванд. Тањлили
санаду ќарорњои њамоишњои баргузор шуда ба мо имкон медињад, ки чунин самтњои
афзалиятноки њамкорињои кишварњои узвро муайян намоем:
1.Њамкорї дар соњаи тиљорат. Аз рўзњои аввали истиќлолият Љумњурии Тољикистон
сиёсатеро пеш гирифт, ки он ба самти рушди устувори иќтисодиёт, инчунин таъмини рушду
тавсеаи иќтисодї дар сатњи муосир ва мубаддалгардонии он ба ќисми асосии сохтори
иќтисодии љањонї равона шуда буд. Созишнома оид ба савдои транзитии СЊИ ва
Созишномаи Сиѓавї оид ба њамлу наќл дар минтаќаи СЊИ ва Созишномаи савдои СЊИ,
ки Љумњурии Тољикистон имзо ва тасдиќ кардааст, барои рушди тиљорат - њамчун љузъи
асосии њамкории минтаќавї, наќши муњим мебозанд. Созишномаи тиљоратии СЊИ аз
љониби Тољикистон дар рафти љаласаи 2 - юми вазирони савдои кишварњои аъзои СЊИ, ки
15 - 17 июли соли 2003 дар Исломобод баргузор гардида буд, ба имзо расид ва бо ќарори
Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон тањти № 1163 аз 23 июни
соли 2004 ба тасвиб расид. Созишномаи тиљоратии СЊИ (ЭКОТА) бояд дар мўњлати ќобили
ќабул рафъи ботадриљи монеањои ѓайриторифавї ва инчунин марњала ба марњала паст
кардани торифњоро таъмин кунад. Бо маќсади њамоњанг сохтани масъалањои гуногуни
мутааллиќ ба Созишномаи ЭКОТА, намояндаи Вазорати рушди иќтисод ва савдои
Љумњурии Тољикистон ба њайси њамоњангсоз таъйин шудааст. Тибќи муќаррароти
созишнома, Шўро оид ба њамкорї барои мониторинг ва назорати иљроиши созишнома
таъсис дода мешавад. Њар як кишвари аъзо метавонад аз њисоби вазорату идорањои дахлдор
кумитаи њамоњангсози миллї таъсис дињанд, ки бо ЭКОТА кор мебаранд. Созишномаи
Сиѓавї оид ба њамлу наќл њамчун стратегияи босамар љињати тавсеаи тиљорат тавассути
рушди њамкорињои минтаќавї дар соњаи њамлу наќл арзёбї карда мешавад. Дар шароити
кунунї ва дар ояндаи наздик муайян кардани љабњањои авлавиятноки иќтисодиёт, ки ба
рушди соњањои гуногуни хољагидорї, таъмини шуѓли ањолї ва бењшавии некўањволии он
мусоидат карда метавонанд, зарур мебошад. Тањлили њамгироии кишвар дар чањорчўби
созмони мазкур нишон медињад, ки дар ояндаи наздик равобит миёни кишварњои узв боз
њам амиќтар хоњад шуд. Роњи нисбатан босамари татбиќи барномањо таъсис додани
минтаќањои озоди иќтисодї шуда метавонад. Минтаќањои мазкур барои рушди иќтисодї
омили асосї хоњанд шуд. Аксари кишварњои СЊИ дар ин самт таљрибаи ѓанї доранд.2) Яке
аз соњањои муњими њамкорї бо кишварњои Созмон - соњаи сайёњї мебошад. Камбудии асосї
дар ин самт набуди зерсохтор буда, ба ин масъала сармоягузорон љалб карда мешаванд.
Бояд зикр кард, ки танњо бо роњи эљоди фазои ягонаи иќтисодї ва њамгироии амиќи
минтаќавї кишварњои узв метавонанд амнияту рушди устуворро таъмин намоянд. Дар
баробари ин масъалаи тањияи асосњои њуќуќии сиёсти тарофавї ва тиљоратї дар минтаќа
зарурият пайдо кардааст. Њамкорї дар соњаи наќлиёт Рушди иљтимої ва иќтисодии њар як
минтаќа аз бисёр љињат ба њолати зерсохтори наќлиётии он, ки дар таъмини њамкорињо
миёни кишварњои минтаќа наќши муњим мебозад, вобаста аст. Аз ин лињоз, Наќшаи асосии
рушди соњаи наќлиёт дар минтаќаи СЊИ ва Изњороти ашќободии Мулоќоти ѓайринавбатї
дар сатњи олї оид ба рушди зерсохтори наќлиётї ва коммуникатсионї ва хатњои об дар
минтаќаи СЊИ, ки дар чањорчўби Созмон ќабул шудаанд, барои њамаи кишварњои
минтаќа, аз љумла Тољикистон, ки дастрасї ба бањр надорад, ањамияти хоса доранд. Дар
арафаи Саммити 4 - уми сарони кишварњои СЊИ (13 майи соли 1996) Роњи оњани Сарахс Тељен - Машњад ифтитоњ гардид, ки Аврупо ва Осиёро бо роњи кўтоњтарин ба њам пайваста,
имкониятњои Созмонро дар арсаи байналмилалї афзун кард. Роњи оњани мазкур як шохаи
Шоњроњи оњани трансосиёии Наќшаи асосии рушди соњаи наќлиёт мебошад. Интиќоли бор
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бо дањлезњои имрўзаи наќлиётї, лаѓви саддњои ѓайритарофавї ва коњиши мунтазами
тарофањо дар мўњлатњои мувофиќашуда имкон медињад, ки тиљорати транзитї дар тамоми
минтаќаи СЊИ рушд дода шавад, ба тиљорати наздисарњадї мусоидат намуда, инчунин
харољоти интиќоли бор кам карда шавад. Кишварњои узв имкон доранд, зерсохтори ягонаи
наќлиётии пайваст ба бањрро таъсис дињанд. Ин иќдом дар шароити тавсеаи равобити
байналмилалии иќтисодї хеле муњим мебошад. Дар њолати набуди имкониятњои
кишварњои Осиёи Марказї барои баромадан ба бандарњои бањрї, эљоди дањлези умумї
такони бузурге барои тањкими ањамияти геополитикї ва тиљоратї - иќтисодї хоњад шуд.
3.Њамкорї дар соњаи энергетика. Њалли масъалањои мубрам ва босамари истифодаи
захирањои обї ва энергетикї яке аз соњањои асосии њамкории минтаќавї мебошад. Аз ин
лињоз, лоињаи СЊИ оид ба муттањидсозї ва фаъолияти муштараки системаи энергетикии
минтаќаи СЊИ афзалиятнок буда, Тољикистон оѓози омўзиши иќтисодї - техникии онро
њамаљониба дастгирї менамояд. Њамзамон, татбиќи фаъолияти муштарак дар соњаи
захираи барќ, истифодаи алтернативии манбаъњои энергетикї ањамияти бузург дошта
метавонад. Яке аз манбаъњои асосии алтернативї ин неруи офтоб мебошад. Нерўи офтобро
дар тараќќии соњаи кишоварзї ва саноати минтаќа истифода бурдан мумкин аст 4.Њамкорї
дар соњаи мубориза алайњи ќочоќи маводи мухаддир. Дар котиботи СЊИ маќоми
њамоњангсоз оид ба назорати маводи мухаддир ташкил ёфтааст. Дар чањорчўбаи њамкории
СЊИ бо дигар созмонњои байналмилалї, њамкории Созмон бо Раёсати СММ оид ба
пешгирии љиноятњо ва назорати маводи мухаддир хеле босамар аст. 5. Њамкорї дар соњаи
кишоварзї. Тараќќиёти соњаи кишоварзї барои пешравии иќтисодї ва коњиш додани сатњи
камбизоатї наќши муњим мебозад. Бо ин маќсад якчанд машварати вазирони кишоварзии
давлатњои узви СЊИ баргузор гардид. Зимни онњо ду санади муњим - эъломияњои
Исломобод ва Анатолия, ки дар онњо чањорчўбаи умумї ва самтњои авлавиятноки њамкорї
дар соњаи кишоварзї муайян карда шудаанд, ќабул шуд. Машварат вазъияти соњаи
кишоварзии минтаќаро љињати муайян кардани соњањои дорои манфиати муштарак
баррасї намуд. Дар чањорчўби машварат вазирон роњњои њалли масъалањои муњими
вобаста ба хушксолї, шароити номусоиди тиљоратї дар соњаи кишоварзї, сатњи пасти
мањсулотнокї ва ѓайраро мавриди муњокима ќарор доданд. Бо маќсади тањияи наќшаи
фарогиру дарозмуддат оид ба њамкорї дар соњаи кишоварзї, котиботи СЊИ бо дастгирии
техникї ва молиявии Созмони СММ оид ба озуќаворї ва кишоварзї (ФАО) ба тарњрезии
Стратегияи минтаќавии СЊИ оид ба рушди кишоварзї ва амнияти озуќаворї машѓул
мебошад. 6. Њамкорї дар соњаи саноат. Наќшаи амалиёти СЊИ оид ба њамкорї дар соњаи
саноат ќабул шудааст, ки соњањои зеринро дар бар мегирад: бењсозии фазои сармоягузорї,
стандартизатсия, бењсозии сифати мањсулот, мањви монеањои техникї, мусоидат ба тиљорат,
рушди сектори хусусї, таъсиси корхонањои саноатии хурду миёна, интиќоли таљњизот ва
ѓайра. 7. Њамкорї дар соњаи фарњанг ва маориф. Тољикистон бо њамаи давлатњои узви СЊИ
алоќањои умумии фарњангї ва таърихї дорад. Тавсеа ва тањкими алоќањои фарњангї бо
давлатњои узви СЊИ дар мадди назари роњбарияти Њукумати Тољикистон ќарор дорад.
Тољикистон яке аз аввалин давлатњои узви СЊИ мебошад, ки Ойинномаи нињоди фарњангии
СЊИ ва фонди илмии СЊИ - ро имзо ва тасдиќ намудааст. Нињодњои мазкури минтаќавии
СЊИ бо маќсади тањкими њамкорињои фарњангї ва илмї таъсис шудаанд.
Созмони њамкорињои иќтисодї ба тањкими обруву эътибори байналмилалии хеш бо
роњи ба роњ мондани њамкорињои тарафайн бо созмонњои мухталифи минтаќавиву
байналхалќиро дорад. СЊИ аз 28 сентябри 1993 дорои маќоми нозир дар СММ ва Созмони
Конфронси исломї мебошад. Аз љумла, Маљмааи умумии СММ дар иљлосияи 50-умини худ
дар соли 1995 ќатъномаро дар барои њамкорї бо СЊИ ќабул карда буд ва аз њамон љониб
СЊИ маќоми нозирро дар СММ касб кардааст. Созмони њамкории иќтисодї њамчунин дар
Созмони њамкорињои исломї маќоми нозирро дошта бо дигар созмонњои бонуфузи
минтаќаї аз ќабили Иттињоди Аврупо, ЭСКАТО ва АСЕАН робитањои судмандро ба роњ
мондааст. [5]
АДАБИЁТ:
1. Дипломатияи Тољикистон: дирўз ва имрўз. Дар ду љилд. Љилди 1. (Зери назари Њамрохон Зарифї)
Силсила: Сиёсати хориљии Тољикистон. Душанбе: «Ирфон», 2009, 296 с. – с. 190

17

2. Кулаи Элахи и А.Р. Амели. Организация экономического сотрудничества (ОЭС), достижения и
перспективы. Тегеран, издание Тегеранского университета, 2010. – 222 с.
3. Нашри махсуси маҷаллаи “ECO Chronicle” ба ифтихори 30-солагии Истиқлоли Тоҷикистон. https:/ /mfa.tj/ru
/novosibirsk/view/ 7151/ spetsialnyi- vypusk-zhurnala-khroniki-eko-posvyashchennogo30-letiyu-nezavisimostitadzhikistana
4. Организация экономического сотрудничества. https:// ru.wikipedia. org/ wiki/ Организация_
экономического_ сотрудничества#: ~:text=Организация% 20
экономического%20сотрудничества%20(ОЭС)%20—,на%20основе%20Устава%20—
%20Измирского%20договора%2C
5. Организация экономического сотрудничества . https:// centrasia . org/ cnt2. php?st=1063290189
6. В этом году Организация экономического сотрудничества (ЭКО/ОЭС) может получить новые
административные органы.
https://www.iran.ru/news/politics/28001/V_etom_godu_Organizaciya_ekonomicheskogo_sotrudnichestva_EKO_
OES_mozhet_poluchit_novye_administrativnye_organy
7. Расулзаде Т. В 2020-2021 годах город Душанбе будет столицей туризма стран-членов ЭКО (Организация
экономического сотрудничества). https://vecherka.tj/archives/40320
8. Шавкат Мирзиёев выступил на саммите Организации экономического сотрудничества.
https://review.uz/post/shavkat-mirziyoyev-vstupil-na-sammite-organizacii-ekonomicheskogosotrudnichestvahttps://review.uz/post/shavkat-mirziyoyev-vstupil-na-sammite-organizacii-ekonomicheskogosotrudnichestva. 04.03.2021
9. Основные направления международного экономического сотрудничества : сущность и содержание.
https://izron.ru/articles/aktualnye-voprosy-ekonomiki-menedzhmenta-i-finansov-v-sovremennykh-usloviyakhsbornik-nauchnykh-trud/sektsiya-10-mirovaya-ekonomika-i-mezhdunarodnye-ekonomicheskieotnosheniya/osnovnye-napravleniya-mezhdunarodnogo-ekonomicheskogo-sotrudnichestva-sushchnost-isoderzhanie/
СОЗМОНИ ЊАМКОРИИ ИЌТИСОДЇ ДАР ШАРОИТИ ТАБДИЛИ НИЗОМИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ
МУОСИР
Манзур аз навиштани маќолаи мазкур тањќиќ ва тањлили яке аз созмонњои муваффаќи минтаќавї Созмони њамкории иќтисодї мебошад. Созмони њамкории иќтисодї созмони сиёсиву иќтисодии
байникишварї мебошад, ки 12 марти соли 1977 аз љониби Љумњурии Исломии Эрон, Љумњурии Туркия ва
Љумњурии Исломии Покистон пас аз бастани Паймони Измир таъсис ёфтааст ва бо чунин ном аз соли 1985
амал мекунад. Љуѓрофияи амали созмон дар солњои 90-уми асри гузашта бо шомил гардидани кишварњои
Осиёи марказї, Озарбойљон ва Афѓонистон васеъ гардид ва онро ба ташкилоти минтаќавии дорои ањамияти
хоси геостратегї ва имкониятњои бузурги иќтисодї табдил дод.
Дар чањорчўбаи Созмон аз љониби
Љумњурии Тољикистон як ќатор њуљљатњо тасдиќ гардида, ба имзо расиданд: Паймони Измир, Созишнома оид
ба тиљорати транзитї дар минтаќаи СЊИ, Созишномаи сиѓавии СЊИ оид ба њамлу наќли транзитї,
Созишномаи тиљоратии СЊИ, Ойинномаи Донишкадаи фарњангии СЊИ, Ойинномаи Бунёди илмии СЊИ ва
Ойинномаи Донишкадаи маорифи СЊИ. Маќсаду вазифањои дар асноди асосии Созмон баёншуда - Паймони
Измир (Ойинномаи СЊИ), Барномаи рушди бахши наќлиёт (Алмаато), Эъломияи ашќободии вохўрии
ѓайринавбатии сарони давлатњо ва њукуматњои узви СЊИ дар бораи рушди зербинои наќлиёту коммуникатсия
ва шабакаи хатњои ќубури фаромиллї дар минтаќаи СЊИ ва Стратегияи њамкории иќтисодї дар минтаќаи
СЊИ рушди њамаљонибаи иќтисоди бозории давлатњои узви СЊИ ва њамгироии босуръати онњоро ба низоми
хољагидории љањонї пешбинї мекунад.
Калидвожањо: Созмони њамкории иќтисодї, созмони минтаќавї, Паймони Измир, Диди Созмони
њамкории иќтисодї, њамкорињои минтаќавї, фазои ягонаи иќтисодї , стратегияи њамкории иќтисодї.
ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ
СИСТЕМЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Одной из отличительных особенностей современных международных отношения является рост количества
международных организаций и повышения их роли как влиятельных акторов международной сцены. Причем
сегодня наравне с организациями глобального масштаба регионы выдвигают своих представителей наделяя им
полномочий для защиты и продвижения собственных интересов. Организация экономического
сотрудничества (ОЭС или ECO) - региональная межгосударственная экономическая организация, образованная
в 1985 году и являющаяся правопреемницей Организации регионального сотрудничества для развития,
действовавшей с 12 марта 1977 года. География ответственности организации расширилась после присоединения к
ней в 90-е годы центрально-азиатские республики, Азербайджан и Афганистан. Организация служит платформой
для обсуждения путей повышения эффективности развития и содействия расширению торговых и инвестиционных
возможностей. Отличительная черта ECO заключается в том, что она состоит из преимущественно мусульманских
государств, поскольку это торговый блок для центрально-азиатских государств, связанных со Средиземноморьем
через Турцию, с Зан-Гюльфом через Иран и с Аравийским морем через Пакистан. Во взаимоотношениях стран ОЭС
преобладают экономические составляющие и менее выражена политическая направленность. Основные задачи ОЭС
заключаются в создании благоприятных условий для экономического развития в регионе, последовательной и
поэтапной интеграции стран региона в систему мирохозяйственных отношений международного сообщества путем
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налаживания взаимовыгодного внутрирегионального экономического сотрудничества и активной взаимопомощи по
различным аспектам социально-культурного и научно-технического развития.
Ключевые слова: Организация экономического сотрудничества, региональная организация, Измирский
договор, Концепция Организации экономического сотрудничества, региональноые сотрудничества, единое
экономическое пространство, стратегия экономического сотрудничества.
ORGANIZATION FOR ECONOMIC COOPERATION IN THE FACE OF TRANSFORMATION OF
INTERNATIONAL RELATIONS
One of the specificities of modern international relations is the growing number of international organizations and
their role as influential actors in the international scene and today, along with global organizations, the regions are putting
forward their representatives giving them the power to protect and promote their own interests. The Organisation for
Economic Cooperation (ECO) is a regional interstate economic organization founded in 1985 and is the successor to the
Organization for Regional Cooperation for Development, which has been in operation since 12 March 1977. The
organization's responsibilities expanded after the Central Asian republics, Azerbaijan and Afghanistan joined in the 1990s.
The organization serves as a platform to discuss ways to improve development efficiency and promote trade and investment
opportunities. The srecificity of ECO is that it consists of predominantly Muslim states. Economic components prevail in the
relations between the ECO countries and the political orientation is less pronounced. The main objectives of the ECO are to
create favorable conditions for economic development in the region, to integrate the countries of the region in the system of
world economic relations of the international community by establishing mutually beneficial intra-regional economic
cooperation and active mutual assistance on various aspects of socio-cultural and scientific and technological development.
Keywords: Organization for Economic Cooperation, regional organization, Izmir Treaty, The concept of the
Organisation for Economic Cooperation, regional cooperation, a unit economic space, a strategy of economic cooperation.
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АҲАМИЯТИ ТАЪРИХИИ ДЕКРЕТИ В. И. ЛЕНИН –“ОИДИ АЗНАВТАШКИЛКУНӢ
ВА МАРКАЗОНИДАНИ КОРИ БОЙГОНӢ ДАР РСФСР”
Раҳмонова Рамзия
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон
1 июни соли 1918 Шӯрои Комиссарони Халқ декрет "Дар бораи азнавташкилдиҳӣ ва
марказонидани корҳои бойгонӣ"-ро тасдиқ намуданд, ки В. И. Ленин онро имзо кард ва ин
як гардиши куллӣ дар сохтори бойгонии Давлати Шӯравӣ буд. Ин фармон ибтидои
ташкили кори бойгонии сотсиалистӣ буд . Ин система ба принсипи марказонии давлатии
идоракунии бойгонӣ ва ташкили Фонди ягонаи давлатии бойгонии ҷумҳурӣ ҳамчун
маҷмӯаи тамоми маводи ҳуҷҷатии ба давлати шӯравӣ тааллуқдошта асос ёфтааст, ки он ба
манфиати сохтмони ҷомеаи сотсилистӣ истифода мешавад. Бо фармони 1 июни соли 1918
тамоми бойгонии муассисаҳои давлатӣ ҳамчун муассисаҳои идоравӣ барҳам дода шуданд.
Ҳуҷҷатҳо ва маводҳои дар онҳо ҳифзшуда Фонди ягонаи давлатии бойгонии Ҷумҳурии
Шӯравиро ташкил медоданд. Фонди бойгонии давлатӣ инчунин ҳамаи парвандаҳо ва
мукотибаҳои мақомоти давлатиро, ки то 25 октябри (7 ноябри) 1917 ба итмом расида
буданд, дар бар мегирифт. Корҳои ин муассисаҳо, ки аҳамияти худро барои фаъолияти
ҳаррӯзаи мақомоти нави Шӯравӣ, ки ба тобеият ва фармони Саридораи архив дохил
мешаванд, метавонистанд дар бинои идораҳои марбута дар муддати муайян боқӣ монанд.
Масъалаи ташкили материалҳои ҳуҷҷатии дастгоҳи давлатии помешикӣ-буржуазии Русияи
пеш аз инқилобӣ, ки дар натиҷаи ғалабаи Инқилоби Кабири Сотсиалистии Октябр шикаста
шуда буд, ҳамин тавр ҳал карда шуд. Дар фармон инчунин ба Фонди бойгонии давлатӣ
дохил кардани ҳуҷҷатҳо ва маводҳое, ки дар ҷараёни фаъолияти муассисаҳои Ҳукумати
Шӯравӣ, ки Инқилоби Кабири Сотсиалистии Октябр ба вуҷуд овардааст, пешбинӣ шуда
буд. “Ҳама корҳои кунунӣ ва мукотибаи мақомоти давлатӣ, - гуфта мешавад дар фармон, дар мӯҳлати барои ҳар як шӯъба муқарраркардаи махсус дар назди онҳо боқӣ мемонад. Пас
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аз гузаштани мӯҳлати муайян, ҳамаи парвандаҳои анҷомёфта ба Фонди бойгонии давлатӣ
гузаронида мешаванд.” Аммо мақомоти давлатӣ ҳақ надоранд, ки дар ин мӯҳлат маводи
мустанади дар ихтиёрашон бударо мустақилона соҳибӣ кунанд. Дар фармон гуфта
мешавад, ки мақомоти давлатӣ ҳақ надоранд ягон парванда ва мукотиба ё ҳуҷҷатҳои
инфиродиро
бидуни
иҷозати
хаттии
Саридораи
бойгонӣ
нобуд
кунанд.
Вайронкунандагони ин ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд (банди 5). Тавре ки мебинем,
мутамарказгардонии шӯравии кори бойгонӣ ҳатто ба ҳуҷҷатҳои дар фаъолияти ҳаррӯзаи
муассисаҳо тавлидшуда, то ҳуҷҷатҳои "идоракунии парвандаҳои ҷорӣ" паҳн мегашт.
Мувофиқи маънои дақиқи фармони 1 июни соли 1918 Сарраёсати корҳои бойгонӣ ҳуқуқ
дорад, ки бехатарии ҳуҷҷатҳоро аз лаҳзаи ташаккул ёфтани онҳо дар корҳои идораи
муассисаҳо назорат кунад ва мӯҳлатҳои муқарраршудаи интиқоли ҳуҷҷатҳоро аз
муассисаҳо ба бойгонии давлатӣ риоя намояд. Идоракунии фонди бойгонии давлатӣ бо
фармони 1 июни 1918 ба зиммаи муассисаи махсуси давлатӣ - Сарраёсати корҳои бойгонӣ
гузошта шудааст. Шӯъбаи асосии корҳои бойгонӣ ба Комиссариати халқии маорифи
РСФСР дохил буд. Бо декрети 1 июни соли 1918 Ҳукумати Шӯравӣ аҳамият ва нақши Фонди
бойгонии давлатиро, ки дар мамлакати мо ташкил карда мешуд, муайян кард. Пеш аз ҳама,
Фонди бойгонии давлатӣ дорои ҳуҷҷатҳое буд, ки гузаштаи сиёсӣ, иқтисодӣ ва фарҳангии
кишвари моро дар марҳилаҳои гуногуни рушди таърихии худ тавсиф мекард. Аз ин
бармеояд, ки фармон ба Бойгонии Марказӣ пешниҳод мекунад, ки фавран тартиби
гирифтани шаҳодатномаҳоро аз Хазинаи архивии давлатӣ муқаррар кунад ва ҳуқуқи
имтиёзнок барои гирифтани маълумоти таърихӣ ба шӯъбае дода шавад, ки дар фаъолияташ
ҳуҷҷатҳои дахлдор ташаккул ёфтаанд (банди 6). Аҳамияти ҷаҳонӣ ва таърихии фармон аз
он иборат буд, ки бори аввал дар таърихи инсоният мардуми меҳнаткаш ба азхудкунии
материалҳои ҳуҷҷатии гузаштаи таърихии мамлакати худ шурӯъ намуданд. Минбаъд ин
ҳуҷҷатҳо ба манфиати мардуми меҳнатӣ, сохтмони сотсиализм ва таҳқиқоти ҳамаҷонибаи
илмӣ хизмат мекарданд. Дар ҳеҷ як мамлакати капиталистӣ дар бораи ҳифз ва истифодаи
ёдгориҳои ҳуҷҷатии гузаштаи таърихӣ чунин ғамхорӣ ки аз ҷониби Ленин андешида шуда
буд, вуҷуд надошт.
Фармони 1 июни соли 1918 заминаи минбаъдаи сохтмони бойгонӣ дар Давлати
Шӯравӣ буд. Декретҳои минбаъдаи бойгонӣ принсипҳои ташкили бойгонии шӯравиро, ки
дар декрети Ленин «Дар бораи азнавташкилдиҳӣ ва марказонидани корҳои бойгонӣ»
муқаррар карда шудаанд, инкишоф доданд. Шиносоии ҷомеаи илмии давлатҳои хориҷӣ бо
кори архивии Шӯравӣ бо роҳҳои гуногун суръат мегирифт. Аҳамияти калонро боздиди
олимони хориҷии архившинос аз архивҳои давлатии шӯравӣ ташкил медод. Вақте дар
хориҷа маълум шуд, ки дар архивҳои давлатии шӯравӣ, барои истифодабарии маводи
ҳуҷҷатии даҳсолаҳои охир, аз ҷумла ҷанги якуми ҷаҳонӣ дастрас аст, бисёр олимони
хориҷии машғули кор дар самти таърихи навин, барои иҷозати кор дар ин архивҳо, ба
мақомоти Шӯравӣ муроҷиат намуданд. Ин корҳо имконият доданд, то маводҳои ба
давлатҳои дигар мутлақо дастнорас, ба даст дароварда шаванд. Ҳамзамон ба онҳо
имконият дод, то бо кори архивҳои Шӯравӣ шинос шаванд ва ин ба онҳо таасуроти
бениҳоят калон бахшид. Баъзе архившиносони машҳур махсус барои шиносоӣ бо бурдани
кори архивӣ, ба ин ҷо ташриф меоварданд. Махсусан ташрифи архившиноси машҳур директори Архиви миллии Фаронса Шарл Ланглуа, аҳамияти калон дошт. Бо дар
назардошти овозаҳои бардурӯғи дар Аврупо паҳн шуда, ӯ умед дошт, то боқимондаҳои
ночизи архиви русро мебинад. Аммо он чизе дар ҳақиқат дид, дар вай таассуроти бузургро
ба вуҷуд овард. Ӯ эътироф намуд, ки кори архивӣ дар ИҶШС нисбати давлатҳои аврупоӣ
дар зинаи нисбатан баланд қарор дорад. Дар мактуби хеш ба унвонии Саридораи бойгонӣ
ӯ таассуротҳои худро баён карда, баъди бозгашт ба Фаронса, онро бо архившиносони
фаронсавӣ шинос намуд. Дар паҳн намудани маълумотҳо оиди архивҳои Шӯравӣ дар
Олмон, яке аз архившиносони маъруфи немис О. Г. Мейснер, мусоидат намуд. Дар
мақолаҳои хеш оиди кори архивӣ дар ИҶШС ӯ очерки муфассали қонунгузории советӣ ва
чорабиниҳои аниқ оиди кори архивиро баён намуда буд. Таваҷҷӯҳи хосаро дар хориҷа
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баромад кардани ходимони бойгонии советӣ ба миён оварданд. Масалан, дар моҳи июли
соли 1928 дар Берлин гурӯҳи олимони пешқадами немис «Ҳафтаи таърихӣ» ва намоишгоҳро
бахшида ба илми таърихи Иттиҳоди Шӯравӣ ташкил карданд. Бойгониҳои Шӯравӣ дар он
ба таври фаъол ширкат карда, намунаҳои шавқовартарини ҳуҷҷатҳои таърихӣ, нақшаҳо,
диаграммаҳо ва суратгириҳои инъикоскунандаи таърихи сохтмони корӣ дар ИҶШС -ро
пешкаши тамошогарон намуданд. Аз тарафи В. В. Адоратский –муовини мудири
Саридораи бойгонӣ, маърӯза оид ба сохтмони архивӣ дар ИҶШС карда шуд, ки он бо
таваҷҷӯҳи беандоза истиқбол шуд.
Дар соли 1928 дар Осло конгресси байналхалқии илми таърих баргузор шуд. Дар
сексияи архивии конгресс В. В. Адоратский бо маърӯза оиди ҳолати кори архивӣ дар
РСФСР баромад намуд. Як қатор иштирокдорони конгресс, ки дар архивҳои шӯравӣ кор
карда буданд, бо маърӯза баромад намуда, ҷиҳатҳои мусбии кори архивии шӯравиро қайд
намуданд. Таасуроти бештарро ба шунавандагон масъала оиди алоқамандии байни
архивҳои давлатӣ ва муассисаҳои амалкунанда ба миён овард. Чунки дар давлатҳои
капиталистӣ ин масъала дар тӯли садсола санги монеа буд. Кори якҷояи дӯстонаи мақомоти
ҳукуматӣ ва архивҳо барои гузаронидани таҳқиқотҳои таърихӣ муҳим ва нобудсозии
маводи архивии ба нигаҳдорӣ мансуб набуда, зарур аст. Аҳамияти калонро дар паҳн
кардани маълумотҳо оиди сохтмони архив дар ИҶШС, матбуоти шӯравӣ, пеш аз ҳама
журнали «Архивное дело» дошт. Журнали "Архивное дело" яке аз намунаи беҳтарини
матбуоти архивӣ ҳисоб шуда, аз тарафи архившиносон ва донишманди Ғарб ҷиддӣ омӯхта
мешуд. Муҳимтарин қонунҳои ҳукумати Шӯравӣ оиди кори архивӣ дар саҳифаҳои
журналҳои махсуси хориҷӣ баён ва шарҳ дода мешуданд. Нашрияҳои маводи ҳуҷҷатии
Шӯравӣ, маҷмӯаи шартномаҳои махфии ҳукуматҳои подшоҳӣ ва муваққатӣ, ки бо
роҳбарии Николай Маркин дар солҳои 1917-1918 нашр шуда буданд, таъсири бузурги
байналмилалиро доштанд. Баъди ин маҷмӯаҳои муҳимтарин дар нашрияҳои «Красный
архив», нашрияҳои гуногуни Саридораи бойгонӣ, силсилаи «Муносибатҳои байналхалқӣ
дар замони империализм» ва ғайра ба табъ расиданд. Баъзан дар журналҳои бонуфӯз
мақолаҳои калон оиди ин нашрияҳо пайдо мешуданд. Оиди журнали «Красный архив»
олими фаронсавӣ Рене Картел навишта буд: «Аз ин пас таърихи ин давраро, яъне аввали
асри ХХ-ро бе истифодаи ҳуҷҷатҳои аз тарафи Саридораи бойгонӣ нашршуда, омӯхтан
номумкин аст». (Е.В. Тарле. Архивное дело на Западе // Архивное дело, № XI-XII, с. 103)
Хулас, омили муҳим дар таърихи кори архивии баъди ҷанги якуми ҷаҳонӣ ин марказонӣ ва
азнавташкилкунии архивҳо дар ИҶШС ба шумор меравад.
Танҳо баъди ҷанги дуюми ҷаҳонӣ, он вақте, ки дар ИҶШС таҷрибаи 40-солаи
ҳамкории мақомотҳои махсуси архивро бо архивҳои муассисаҳои амалкунанда анҷом дод,
дар давлатҳои капиталистии муттараққӣ дар ин масъала қадамҳои нахустин гузошта шуда
буд. Дар ин давра, таваҷҷӯҳ ба кори архивӣ дар ИҶШС мунтазам зиёд мешуд ва он пеш
ҳама дар маҷлисҳои байналхалқии архивдорон ба таври равшан намудор мегардид.
Аҳамияти байналхалқии асосии таҷрибаи сохтмони архивӣ, ин татбиқ, инкишоф ва
муваффақияти кори архивӣ дар давлатҳои сотсиалистӣ мебошад.
АДАБИЁТ:
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АҲАМИЯТИ ТАЪРИХИИ ДЕКРЕТИ В. И. ЛЕНИН “ОИДИ АЗНАВТАШКИЛКУНӢ ВА
МАРКАЗОНИДАНИ КОРИ БОЙГОНӢ ДАР РСФСР”
Дар мақола доир ба мавзӯи аҳамияти таърихии декрети В. В. Ленин, ки он 1 июни соли 1918 қабул
шудааст маълумот дода мешавад. Аҳамияти ҷаҳонӣ ва таърихии фармон аз он иборат буд, ки бори аввал дар
таърихи инсоният мардуми меҳнаткаш ба азхудкунии материалҳои ҳуҷҷатии гузаштаи таърихии мамлакати
худ шурӯъ намуданд. Минбаъд ин ҳуҷҷатҳо ба манфиати мардуми меҳнатӣ, сохтмони сотсиализм ва
таҳқиқоти ҳамаҷонибаи илмӣ хизмат мекарданд. Фармони 1 июни соли 1918 заминаи минбаъдаи сохтмони
бойгонӣ дар Давлати Шӯравӣ буд. Декретҳои минбаъдаи бойгонӣ принсипҳои ташкили бойгонии шӯравиро,
ки дар декрети Ленин «Дар бораи азнавташкилдиҳӣ ва марказонидани корҳои бойгонӣ» муқаррар карда
шудаанд, инкишоф доданд. Шиносоии ҷомеаи илмии давлатҳои хориҷӣ бо кори архивии Шӯравӣ бо роҳҳои
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гуногун суръат мегирифт. Аҳамияти калонро боздиди олимони хориҷии архившинос аз архивҳои давлатии
шӯравӣ ташкил медод. Вақте дар хориҷа маълум шуд, ки дар архивҳои давлатии шӯравӣ, барои
истифодабарии маводи ҳуҷҷатии даҳсолаҳои охир, аз ҷумла ҷанги якуми ҷаҳонӣ дастрас аст, бисёр олимони
хориҷии машғули кор дар самти таърихи навин, барои иҷозати кор дар ин архивҳо, ба мақомоти Шӯравӣ
муроҷиат намуданд.
Калидвожаҳо: нигоҳдории ҳуҷҷатҳо, ташкили бойгонӣ, Ҳукумати Шӯравӣ, В. В. Ленин, фармон,
бойгонии давлатӣ, бойгонии идоравӣ, бойгониҳои шӯравӣ, олимони хориҷӣ, ИҶШС, аҳамияти таърихӣ.
ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ УКАЗА В. И. ЛЕНИН - «О РЕОРГАНИЗАЦИИИ И ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ
АРХИВНОГО ДЕЛА В РСФСР».
В статье приводится информация об историческом значении указа В.В.Ленина, принятого 1 июня 1918 года.
Мировое и историческое значение указа заключалось в том, что впервые в истории человечество трудящиеся начали
осваивать документальные материалы исторического прошлого своей страны. Кроме того, эти документы служили
интересам трудящихся, строительству социализма и всесторонным научным исследованиям. Указ от 1 июня 1918
года явился основанием для дальнейшего строительства архива в Советском государстве. Последующие декреты
архивов развивали принципы организации советских архивов, установленные Указом Ленина «О реорганизации и
централизации архивной работы». Знакомство научной общественности зарубежных стран с работой советских
архивов было по-разному ускорено. Большое значение имело посещение советских государственных архивов
иностранными архивистами. Когда стало ясно, что советские государственные архивы доступны для использования
в последние десятилетия, включая Первую мировую войну, многие зарубежные ученые, работающие в области
современной истории, обратились к советским властям за разрешением работать в этих архивах.
Ключевые слова: хранение документов, архивная организация, Советское правительство, В. В. Ленин,
указ, государственные архивы, административные архивы, советские архивы, зарубежные ученые, СССР,
историческое значение.
THE HISTORICAL IMPORTANCE OF THE DECREE OF V.I. LENIN - "ON THE REORGANIZATION AND
CENTRALIZATION OF ARCHIVAL WORK IN THE USSR "
The article provides information on the historical significance of Lenin's decree, which was adopted on June 1, 1918.
The global and historical significance of the decree was that for the first time in the history of mankind, the working people
began to master the documentary materials of the historical past of their country. Further, these documents served the interests
of the working people, the construction of socialism and comprehensive scientific research. The decree of June 1, 1918 was
the basis for further construction of the archive in the Soviet State. Subsequent decrees of the archives developed the
principles of the organization of the Soviet archives, established by Lenin's decree "On the reorganization and centralization
of archival work." The acquaintance of the scientific community of foreign countries with the work of the Soviet archives
was accelerated in different ways. The visit of foreign archivists to the Soviet state archives had a great importance. When it
became clear that the Soviet state archives were available for use in recent decades, including World War I, many foreign
scholars working in the field of modern history turned to th e Soviet authorities for permission to work in these archives.
Keywords: document storage, archive organization, Soviet Government, V. В. Lenin, decree, state archives, administrative
archives, Soviet archives, foreign scholars, USSR, historical significance.
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ТАЪСИРИ ТАШАББУСҲОИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН БА
РАВАНДҲОИ ОСИЁИ МАРКАЗӢ.
Самиев М. Х.
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон
Асри ХХI бо тамоми таҳаввулоташ барои ҷомеаи ҷаҳон мушкилоте эҷод намудааст,
ки роҳи ҳалли онҳо дар сатҳи глобалӣ баррасӣ мегардад. Норасоии оби тозаи ошомиданӣ,
тағйирёбии иқлим ва обшавии пиряхҳо имрӯз боиси нигаронии тамоми кишварҳо ва
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созмонҳои ҷаҳонӣ гардидаанд. Дар чунин вазъият Ҷумҳурии Тоҷикистон чун узви ҷомеаи
ҷаҳонӣ наметавонад худро аз ҳалли мушкилоти глобалие чун норасоии оби тозаи
ошомиданӣ ва тағйирёбии иқлим канор гирад. Тоҷикистон зери роҳбарии Асосгузори сулҳу
ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон ба арсаи ҷаҳонӣ қадам ниҳода, ҳамчун
давлати соҳибистиқлол дар баробари ҳаллу фасли мушкилоти дохилӣ, тадриҷан таваҷҷуҳи
ҷаҳониёнро ба масъалаҳое ҷалб кард, ки дар таъмини амният ва суботи ҷаҳон, вазъи муҳити
зист, пешомадҳои рушди иқтисод ва дигар самтҳои ҳаёти умумибашарӣ аҳамияти хос
доранд. Рушди саноат ва афзоиши аҳолии сайёраро ба назар гирифта, Ҷумҳурии Тоҷикистон зарур
шуморид, ки нахустин ташаббуси глобалии экологии худро маҳз дар ҳалли муҳимтарин талаботи
сайёра, яъне норасоии оби тозаи ошомиданӣ гузорад. Қобили зикр аст, ки баррасӣ гардидани
мушкилоти норасоии об дар сатҳи ҷаҳонӣ аз ҷониби Тоҷикистон беасос нест. Зеро об ягона унсури
табиат аст, ки онро ягон ашёи хом иваз карда наметавонад. Аз ин рӯ, Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон аз ҷомеаи ҷаҳон даъват ба амал овард, ки ба масъалаи об на ҳамчун
манбаи ҳаёт, балки ҳамчун воситаи ҳамкории байни кишварҳо ва омили рушди устувор назар
андозад. Пешниҳод намудани соли 2003 ҳамчун соли байналмилалии “Оби тоза”, солҳои 2005 – 2015
ҳамчун Даҳсолаи байналмилалии амалиёти “Об барои ҳаёт”, соли 2013 “Соли байналмилалии
ҳамкорӣ дар соҳаи об” ва солҳои 2018 – 2028 Даҳсолаи байналмилалии амал “Об барои рушди
устувор” аз ҷониби Тоҷикистон далели гуфтаҳои боло мебошанд. Қайд кардан бамаврид аст, ки дар
баррасӣ ва тарғиби ташаббусҳои Тоҷикистон оид ба ҳалли мушкилоти глобалии об нақши
матбуоти даврии тоҷик низ назаррас аст. Бахусус, баъд аз пешниҳод намудани ташаббусҳои
глобалии Тоҷикистон дар масъалаи об, таваҷҷуҳи матбуоти расмӣ ва мустақили тоҷик ба ин
мушкилот бештар гардида, ба воситаи мақолаву мусоҳибаҳои гуногун аҳли ҷомеа ба самаранок
истифода бурдани об ва расидан ба қадри ин неъмат даъват шудааст. Инчунин, суханронӣ ва
иштироки Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар конфронсҳои сатҳи байналмилалӣ доир ба
проблемаҳои глобалӣ, дар матбуот ба таври муфассал нашр гардида, хонандагонро аз мавқеъгирӣ
ва нақши Тоҷикистон дар ҳалли ин мушкилот огоҳ намуданд. Дар партави ташаббусҳои глобалии
Тоҷикистон, рўзноманигорони тоҷик назари коршиносони дохил ва хориҷи мамлакатро дар муҳим
ва ҳалкунанда будани иқдомҳои ҷаҳонии Тоҷикистон пурсон шуда, натиҷаи онро пешниҳоди
хонандагон гардонидаанд. Дар баробари нашри мақолаву хабарҳои гуногун оид ба ташаббусҳои
глобалии Тоҷикистон марбут ба об, дар матбуоти тоҷик инчунин мушкилоти худи Тоҷикистон дар
масъалаи таъмини пурраи аҳолӣ бо оби тозаи ошомиданӣ ва дигар проблемаҳои муҳими экологӣ
мавриди баррасӣ қарор гирифтааст. Дар сиёсати ҷаҳонӣ агар сухан дар атрофи ташабусҳои
байналмилалии Тоҷикистони соҳибистиқлол ҷараён гирад, сараввал номи Асосгузори сулҳу
ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, муҳтарам, Эмомалӣ Раҳмон ва иқдомоти башардӯстонаи ӯ оид ба
масъалаҳои марбут ба об ба забон гирифта мешавад. Аммо дар баробари ин ташаббуси
инсонпарварона Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам, Эмомалӣ Раҳмон дар самти ҳалли
масъалаҳои амниятӣ, мубориза бо терроризм, экстремизм ва гардиши ғайриқонунии маводи
мухаддира низ аз сиёсатмадорони ташаббускори радаи аввали ҷаҳони муосир ба ҳисоб меравад.
Новобаста аз мавҷудияти захираҳои зиёди обӣ аз ҳисоби пиряхҳои калонҳаҷм дар баъзе кишварҳои
ҷаҳон бо сабаби афзоиши аҳолӣ ва тағйир ёфтани иқлим норасоии оби тозаи ошомиданӣ рўз то рўз
бештар эҳсос мешавад. Тибқи маърўзаи Созмони Милали Муттаҳид (СММ) дар соли 2003, агар дар
Африқо 11% - и об ба 13% - и аҳолӣ рост ояд, пас дар Осиё 36% - и об ба 60% - и аҳолӣ рост меояд.
[100, с. 9] Ба воситаи овардани чунин маълумот СММ ба хулосае омадааст, ки яке аз

сабабҳои норасоии об дар кишварҳои ҷаҳон ин нобаробарии қитъаҳои гуногун, бахусус
вазъи душвори қитъаи Осиё мебошад, ки беш аз нисфи аҳолии ҷаҳон дар он умр ба сар
мебарад, аммо танҳо 36% - и оби сайёраро дар ихтиёр дорад. Дар такя ба чунин маълумоти
СММ метавон гуфт, ки нобаробар тақсим шудани об дар баъзе кишварҳои ҷаҳон пеш аз
ҳама ба истифодаи нодурусти он вобаста аст. Дар ин робита коршиносон муайян
намудаанд, ки яке аз сабабҳои асосии норасоии об дар Осиёи Марказӣ, истифодабарии
захираҳои обии мавҷуда аз ҷониби кишварҳои поёноб барои талаботи соҳаи кишоварзӣ
вобаста мебошад. [88, с. 209] Аммо бояд қайд намуд, ки шурӯъ аз соли 2018, сафари
нахустини расмии Президенти Ҷумҳурии Ӯзбекистон Шавкат Мирзиёев ба Ҷумҳурии
Тоҷикистон, ба ҳар гуна баҳс атрофи истифодабарии захираҳои оби минтақа миёни
Тоҷикистону Ӯзбекистон, махсусан дар масъалаи сохтмони НБО-и Роғун хотима гузошт. Ба
созиши ниҳоӣ расидани роҳбарони ду кишвари минтақа, яъне Тоҷикистону Ӯзбекистон
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имкон дод, ки 16 ноябри соли 2018 чархи аввалини НБО – и Роғун ботантана аз ҷониби
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба кор дароварда шавад. Зимни
суханронӣ дар маросими оғози кори чархаи нахустини НБО – Роғун Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон «Роғун»-ро омили муҳимтарини пешрафти иқтисодиву иҷтимоии кишвар ном
бурда, изҳор дошт, ки «Роғун» бо истифода аз манбаи таҷдидшавандаи истеҳсоли нерӯ ва
барқи аз лиҳози экологӣ тозаи худ ба ҳамаи кишварҳои минтақа хизмат карда, обанбори
он барои танзими захираи об, хусусан, дар солҳои камобиву хушксолӣ нақши бузург хоҳад
бозид”. [15] Дар назар аст, ки НБО-и мазкур соли 2028 пурра ба фаъолият дароварда шавад.
Коршиносони соҳа, ҳамчунин чунин ақидаро низ пешниҳод намудаанд, ки “норасоии об
дар Осиёи Марказӣ табиатан бо камшавии минтақаҳои ҷангалзор вобаста аст”. Тибқи
пажўҳиши коршиносон танҳо 1% кам кардани майдони ҷангалзор, нигоҳдории намӣ,
ғизогирии дарёҳо ва дигар сарчашмаҳоро то 2% кам мекунад. [11, с.16]. Ба арсаи
байналмилалӣ чун давлати соҳибистиқлол қадам ниҳода, Ҷумҳурии Тоҷикистон дар
баробари ҳаллу фасли мушкилоти дохилӣ тадриҷан таваҷҷӯҳи ҷаҳониёнро ба масъалаҳое
ҷалб намуд, ки дар таъмини амният ва суботи ҷаҳон, вазъи муҳити зист, пешомадҳои рушди
иқтисод ва дигар самтҳои ҳаёти умумибашарӣ аҳамияти хосаро бархӯрдоранд. Дар ин
росто ташаббусҳои Тоҷикистон дар бобати истифодаи оқилонаи захираҳои об ба манфиати
халқҳо ва кишварҳо бидуни зарар овардан ба табиат ва муҳити зист аҳамияти калон дошта,
аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ ҳамовозӣ ва дастгирии ҷиддӣ ёфтанд. Ҷумҳурӣ ба ҳалли
масъалаҳои минтақавӣ дар соҳаи об ба усулҳои эътирофшудаи байналмилалӣ оид ба
истифодаи одилонаю оқилона ҷонибдор буда, пайваста ҳамчун ташаббускори пешниҳодҳо,
тарафдори такмил додани низоми минтақавии марбут ба шабакаҳои идоракунии
муштараки захираҳои об баромад мекунад.
Эмомалӣ Раҳмон 1 октябри соли 1999 дар Иҷлосияи 54-уми Маҷмаи Умумии Созмони
Милали Муттаҳид зимни суханронии худ пешниҳод кард, ки соли 2003 - Соли оби тоза
эълон гардад. Дар асоси ин ташаббус 20 сентябри соли 2000 дар Иҷлосияи 55-уми Маҷмааи
Умумии Созмони Милали Муттаҳид соли 2003 ҳамчун “Соли байналмилалии оби тоза”
эълон карда шуд. Дар чаҳорчӯби чорабиниҳои марбут ба Соли байналмилалии оби тоза
рӯзҳои 29 август – 1 сентябри соли 2003 дар шаҳри Душанбе Форуми байналмилалӣ оид ба
оби тоза баргузор гардид, ки дар он аз ҷониби Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ
Раҳмон ғояи эълон кардани солҳои 2005-2015 ҳамчун Даҳсолаи байналмилалии амал “Об
барои ҳаёт” пешниҳод гардид. Ин ташаббусро иштирокчиёни Форум дастгирӣ намуданд.
23 декабри соли 2003 Маҷмааи умумии Созмони Милали Муттаҳид дар асоси Эъломияи
Душанбе Қатъномаи дахлдорро қабул карда, солҳои 2005-2015-ро ҳамчун Даҳсолаи
байналмилалии амал “Об барои ҳаёт” эълон кард. Дар такя ба ин қатънома Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон якҷоя бо ниҳодҳои СММ ва дигар созмонҳои байналмилалӣ 30 май
- 1 июни соли 2005 дар шаҳри Душанбе Конфронси байналмилалӣ доир ба ҳамкории
минтақавӣ дар ҳавзаи дарёҳои фаромарзиро баргузор кард. Чорабинии мазкур дар байни
ду рӯйдоди бузург - Форуми 3-юми Ҷаҳонии Об дар соли 2003 дар ш. Киото ва Форуми 4уми Ҷаҳонии Об дар соли 2006 дар ш. Мехико як риштаи васлкунандаи хубе гардид. Ҳамчун
кишвари ташаббускори ду қатъномаи басо муҳими Маҷмааи Умумии СММ доир ба эълон
намудани “Соли оби тоза” (2003) ва Даҳсолаи байналмилалии амал «Об барои ҳаёт» (20052015), Ҷумҳурии Тоҷикистон дар татбиқи бомуваффақият ва пешравиҳои ҳадафҳои ин
Даҳсола ба таври ҷиддӣ алоқамандии худро нишон дод. Дар Иҷлосияи 60-уми Маҷмаи
Умумии СММ пешниҳод гардид, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун кишвари
ташаббускори Даҳсолаи байналмилалии амал «Об барои ҳаёт» - 2005-2015, Конфронси
байналмилалие, ки баргузор мегардад, ба мақсади баҳогузории самаранокии амал,
натиҷагирӣ аз Даҳсолаи байналмилалӣ ва барои паҳн намудани иттилоот оид ба комёбиҳо
ҷиҳати ҷалби таваҷҷӯҳи ҷомеаи ҷаҳонӣ бояд истифода карда шавад. Дар робита ба ин 21
декабри соли 2009 аз ҷониби Маҷмааи Умумии СММ қатъномаи нав доир ба зарурати
амалӣ кардани таҳлили миёнамӯҳлати гузаронидани Даҳсолаи байналмилалии амал «Об
барои ҳаёт» - 2005-2015 қабул гардид. Ҳамин тариқ, ташаббуси Ҷумҳурии Тоҷикистон
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дастгирӣ ёфт ва 8-10 июни соли 2010 дар шаҳри Душанбе Конфронси байналмилалии сатҳи
баланд оид ба таҳлили иҷрои миёнамӯҳлати амал «Об барои ҳаёт» баргузор гардид, ки
мақсад аз он арзёбии пешравиҳо дар муддати тайшуда дар самти татбиқи ҳадафҳои
Даҳсолаи байналмилалии об ва муайян намудани вазифаҳои актуалӣ дар давраи қисмати
дуввуми Даҳсола буд. Дар чаҳорчӯбаи омодагӣ ба Конфронси байналмилалӣ ва бахшида
ба Даҳсолаи байналмилалӣ оид ба об 22 марти соли 2010 дар шаҳри Ню-Йорк таҳти
сарпарастии СММ муколамаи интерактивии сатҳи баланд гузаронида шуд, ки дар он
ҳайати Ҷумҳурии Тоҷикистон бо роҳбарии Сарвазири кишвар Оқил Оқилов ширкат варзид.
Бояд зикр намуд, ки Тоҷикистон ба ҳалли мушкилоти об назари фарогир дошт, ки дар
форумҳои байналмилалӣ пайгирона пешниҳод мешуданд ва мақсад аз онҳо ҳарчи бештар
коҳиш додани мушкилоти ҷойдошта буд. Масалан, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
Эмомалӣ Раҳмон дар Форуми 5-уми Ҷаҳонии об, ки 20-22 марти соли 2009 дар Стамбули
Туркия баргузор шуда буд, суханронӣ намуда, пешниҳод кард, ки санадҳои асосии ҳуқуқии
байналмилалӣ дар соҳаи идоракунии захираҳои об бо назардошти талабот ва таҳдидҳои
муосир мутобиқ карда шаванд.
Ташаббуси дигари Президенти Тоҷикистон роҷеъ ба ҳамкорӣ дар соҳаи об низ аз
ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ дастгирӣ ёфта, 20 декабри соли 2010 Созмони Милали Муттаҳид
тибқи қатъномае, ки дар ин асос қабул кард, соли 2013-ро Соли байналмилалии ҳамкориҳо
дар соҳаи об эълон намуд. Ин ташаббус ба таҳкими ҳамкориҳою танзими муносибатҳо
нигаронида шуда, аз чаҳорчӯбаи фаҳмиши классикии ақибмондаи собиқи он раҳоӣ меёбад,
раванди муколама дохил карда мешавад ва аз таҷрибаи пешрафта дар ҳалли масъалаҳои
баҳсноку низоъангез, аз ҷумла, идоракунии захираҳои оби дарёҳои фаромарзӣ истифода
карда мешавад. Ин иқдом метавонад ба ҳамкориҳои ҷиддии васеъ ва таҳия гардидани
созишномаҳои одилона ва оқилона дар робита ба ҳавзаҳои дарёҳои фаромарзӣ дар
минтақаҳои гуногуни дунё оварда расонад. Президенти Тоҷикистон бағоят муҳим будани
ин масъаларо на танҳо ҷиҳати дастёбӣ ба ҳадафҳои Даҳсолаи байналмилалии амал «Об
барои ҳаёт» 2005-2015 ҳамчун омили пешбаранда таъкид намуд, балки барои расидан ба
Ҳадафҳои Рушди Ҳазорсола низ омили ҳалкунанда шуморид. Албатта, бо чунин ташаббус
баромад кардан заминаҳои худро дорад. Беш аз нисфи захираҳои оби равони ҳавзаи баҳри
Арал дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон ба вуҷуд меоянд. Ҷумҳурӣ ҳамеша барои дар
ҳолати қаноатбахш нигоҳ доштани иншоотҳои воқеъ дар соҳилҳои дарёҳои дохилимарзии
худ корҳои хизматрасонӣ ва техникӣ ба анҷом мерасонад ва бо ин роҳ кишварҳои поёнобро
бо захираҳои оби зарурӣ таъмин менамояд. Вале ин гуна хизматрасониҳо ҷуброн
намешаванд ва ҳаққи Тоҷикистон аз ҷониби кишварҳои поёноб риоя намегардад. Дар ҳоле
ки Тоҷикистон ҳамчун яке аз бунёдгузорон ва аъзои фаъоли Бунёди Байналмилалии Наҷоти
Арал пайваста сиёсати ҳамкорӣ ва ҳамгироиро дар байни кишварҳои ҳавзаи дарёҳои Ому
ва Сир пеш мебарад. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон дар Паёми худ ба
Маҷлиси Олии Ҷумҳурӣ дар соли 2011 зарурати ҳамкориро бори дигар таъкид намуд.
Самти дигари мавзеъгириҳои Тоҷикистон ба масъалаи тағйирёбии иқлим ва коҳишёбии
пиряхҳо вобастагӣ дорад. Президенти Тоҷикистон масъалаи тағйирёбии иқлимро ҳамчун
таҳдиди асосӣ ба захираҳои об арзёбӣ намуда, дар Форуми 3-юми Ҷаҳонӣ доир ба иқлим 31
август -4 сентябри соли 2009 дар Женева, сипас дар Конфронси 15-уми ҷонибҳои
Конвенсияи СММ оид ба тағйироти иқлим дар Копенгаген, Дания (7-18 декабри соли 2009)
пешниҳод намуд, ки Бунёди байналмилалии ҳифзи пиряхҳо таъсис дода шавад.
Айни замон барои минтақаи Осиёи Марказӣ дар баробари фоҷиаи баҳри Арал
таҳдиди дигар - хатари марбут ба кӯли Сарез вуҷуд дорад. Бонки Ҷаҳонӣ ва Барномаи
рушди СММ тадқиқоти махсусеро гузаронида, ҳисоботи ҳандасӣ ва тарҳи байналмилалиро
доир ба паст кардани хатарҳои кӯли Сарез пешниҳод намуданд. Ин мушкилиро ба ҳисоб
гирифта, Тоҷикистон дар Конфронси байналмилалӣ нисбати коҳиш додани офатҳои
табиии марбут ба об (Душанбе, 2008) ва Конфронси байналмилалӣ оид ба проблемаи кӯли
Сарез (Норак, 02-04.2009) дар бораи таъсис додани Консортсиуми байналмилалӣ доир ба
истифодаи оби кӯли Сарез ва таъмини аҳолии кишварҳои минтақа бо оби тозаи нӯшокӣ
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пешниҳод намуд. Консортсиуми мазкур дар шароити камбуди рӯзафзуни об на танҳо
аҳолии кишварҳои минтақаро бо оби тозаи нӯшокӣ таъмин карда метавонад, балки
эҳтимоли хатари рахнаёбии сарбанди Усой ва таҳдиди онро ба 5,5-6 млн. нафар аҳолии
Тоҷикистон, Афғонистон, Ӯзбекистон ва Туркманистон, ки шумораи умумиаш қариб 60
миллион нафар мебошад, аз байн бардорад. Лозим ба ёдоварист, ки чун идомаи ин
ташаббус дар соли 2011 таҳти сарпарастии Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва кӯмаки
молии баъзе созмонҳои байналмилалӣ дар ш. Душанбе бахшида ба 100-солагии пайдоиши
кӯли Сарез баргузории Конфронси байналмилалӣ дар назар аст. Доираи дигари
ташаббусҳои байналмилалии Тоҷикистон ҳалли масъалаҳои амниятӣ, мубориза бо таҳдиду
чолишҳои замони муосир, аз ҷумла терроризм, тундгароӣ ва гардиши ғайриқонунии
маводи мухаддирро дар бар мегирад. Дар ин самт яке аз масъалаҳои муҳимтарин таъмини
амният ва сулҳу субот дар кишвари ҳамсоя – Ҷумҳурии Исломии Афғонистон аст. Дар
робита ба пешниҳодоту ташаббусҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба таъмини
амну субот дар Афғонистон бояд зикр кард, ки сарҳади он бо Тоҷикистон қариб 1400 км
дарозӣ дорад. Аз ин лиҳоз таъмини сулҳу субот дар ин давлати ҳамсоя яке аз омилҳои хеле
муҳими амнияти кишварҳои ҳамсоя, аз ҷумла Тоҷикистон мебошад. Бо дарназардошти он,
ки чандин сол инҷониб дар Афғонистон нооромӣ ва муқовимати яроқнок ҳукмфармост ва
танҳо бо роҳҳои низомӣ ҳал намудани мушкилоти ин кишвар ғайриимкон аст, Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон таваҷҷӯҳи ҷомеаи ҷаҳониро ба таҷдиди иқтисодӣ
иҷтимоии кишвари ҳамсоя ҷалб намуд. Дар ин ҷода қабл аз ҳама Тоҷикистон бо кори амалӣ
натиҷаи чунин ташаббусҳоро нишон доданӣ шуд. Дар дарёи сарҳадии Панҷ бо
маблағгузории Созмони Оғохон ва Ҳукумати ШМА пайи ҳам панҷ пули хурду бузург сохта
шуд, ки дар ҳаллу фасли мушкилоти аҳолии ноҳияҳои наздисарҳадии Афғонистон, аз ҷумла,
дарёфти ҷои кор, хариди маводи ғизоӣ ва рӯзгор, доруворӣ, гирифтани муолиҷа дар
шифохонаҳои ноҳияҳои сарҳадии ҷониби Тоҷикистон ва ғайра нақши муҳим мебозанд. Бо
сохта шудани ин пулҳо дар Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ҳамчунин бозорҳои
наздисарҳадӣ ташкил ёфтанд, табодули мол бамаротиб афзуд. Хусусан, баъд аз мавриди
истифода қарор гирифтани пули бузурги мошингузари Панҷи Поён – Бандари Шерхон
(соли 2007) табодули мол миёни Тоҷикистону Афғонистон чанд маротиба афзоиш ёфт. Дар
тақвияти чунин нақшаҳо Тоҷикистон чанд лоиҳаи минтақавии коммуникатсионӣ пешниҳод
кардааст, ки онҳо дар ҳолати амалӣ шуданашон Афғонистонро тавассути роҳҳои
мошингарду оҳан бо кишварҳои ҳамсоя мепайванданд ва озодона ба ҷанубу шимол, хусусан
ба бандарҳои баҳрӣ роҳ мекушоянд. Пешниҳоди дигари Президенти Тоҷикистон вобаста
ба Лоиҳаи энергетикии минтақавии CASA-1000 (CASAREM) мебошад, ки он соли 2007 дар
Исломобод байни 4 давлати Осиёи Марказӣ ва Осиёи Ҷанубӣ - Қирғизистон, Тоҷикистон,
Афғонистон ва Покистон ба имзо расид ва сохтмони он дар наздиктарин мӯҳлатҳо, қабл аз
фарорасии соли 2014 бояд шурӯъ шавад. Ба ин лоиҳа Россия низ барои шомил гардидан
омодагӣ изҳор намудааст. Тибқи ин лоиҳа барқ ба Афғонистон ва Покистон содир карда
мешавад, ки он хусусан барои таъмини сулҳу субот ва эҳёи ҳаёти осоишта ва иқтисоди
кишвари ҳамсоя хизмат хоҳад кард. Қобили зикр аст, ки Тоҷикистон ташаббусҳои
кишварҳои дигарро низ дар бобати дастгирии Афғонистон мепазирад ва аз онҳо
пуштибонӣ мекунад. Ин аст, ки бо пешниҳоди Тоҷикистон ҷаласаи панҷуми Конфронси
байналмилалӣ барои ҳамкории минтақавии иқтисодӣ бо Афғонистон соли 2011 дар
Душанбе баргузор ҳоҳад шуд. Як нуқтаи хеле муҳимро низ бояд ёдрас шуд, ки ҳанӯз моҳи
июни соли 1998 дар Маҷмааи Умумии Созмони Милали Муттаҳид Президенти Тоҷикистон
Эмомалӣ Раҳмон ҷомеаи ҷаҳонро даъват намуда буд, то барои гирифтани пеши роҳи
интиқоли маводи мухаддир ва паҳн шудани он берун аз дохили марзи Афғонистон дар
атрофи ин кишвар садди шикастнопазире бо номи “минтақаи амният” ё “тасмаи амниятӣ”
бунёд карда шавад. Бояд зикр кард, ки дар чаҳорчӯбаи Созмони амният ва ҳамкорӣ дар
Аврупо (САҲА) низ Тоҷикистон нисбати дастгирии Афғонистон, ки бо кишварҳои ҷанубии
иштирокчии ин созмон ҳамсарҳад аст, таклифҳо манзур карда буд. Аз ҷониби Президенти
Тоҷикистон пайваста таъкид карда мешуд, ки бо мақсади расонидани кӯмаки бештар ба
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раванди истиқрори амну субот дар Афғонистон, ҷалби ин кишвар дар фаъолияти САҲА
зарур аст. Дар натиҷаи ҷидду ҷаҳди роҳбарияти кишвар, Афғонистон ба ҳайси кишвари
шарик дар фаъолияти САҲА иштирок менамояд. Бо мақсади ба эътидол овардани вазъи
Афғонистон пешниҳод гардида буд, ки кишварҳои иштирокчии САҲА барои таҳкими
сарҳади Афғонистону Тоҷикистон саҳм гиранд. Дар натиҷа, дар шаҳри Душанбе Коллеҷи
олии идораи сарҳад таъсис дода шуд. Дар барномаҳои таълимии он коллеҷ кормандони
ниҳодҳои қудратии Афғонистон ширкат меварзанд. Дар доираи барномаҳои таълимӣ
машғулиятҳои амалӣ бо иштироки сохторҳои марбутаи Афғонистон дар пули “Панҷи
Поён” низ баргузор мегарданд. Мисли ҳамин Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳайси узви Созмони
ҳамкории Шанхай аз вақти таъсисёбии он ҳамеша барои иштироки Афғонистон ба ҳайси
кишвари даъватшаванда дар ҷаласаҳои Созмони ҳамкории Шанхай дар сатҳи коршиносон,
вазирони корҳои хориҷӣ, сарвазирон ва президентҳо эътибори махсус медиҳад. Бо
ташаббуси Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон формати нави ҳамкории Тоҷикистон,
Афғонистон ва Эрон ташаккул ёфт ва дар саммитҳои ин “сегона” баррасии мушкилоти
Афғонистон моҳияти аввалиндараҷа дорад. Бо мақсади муассиртар сохтани тадбирҳо
барои таъмини сулҳу субот дар Афғонистон ва ҳамкориҳо бо он бо ташаббуси Тоҷикистон
соли 2009 дар шаҳри Душанбе мулоқоти нахустини сарони давлатҳои Тоҷикистон, Россия,
Афғонистон ва Покистон (“Чоргонаи Душанбе”) баргузор гардид. Гузашта аз ин бо
ташаббуси Тоҷикистон мулоқотҳои якҷояи роҳбарони Тоҷикистон, Афғонистон ва
Покистон баргузор шуда буданд, ки ҳадаф аз онҳо қабл аз ҳама ҷустуҷӯи роҳҳои иловагии
таъсиррасонӣ ба ҳалли мушкилоти Афғонистон буд. Ҷумҳурии Тоҷикистон чун узви
комилҳуқуқи ҷомеаи ҷаҳонӣ нисбати равандҳое, ки боиси нигаронии аҳли башарият
мегарданд, хусусан хатару таҳдидҳои нав, фалокатҳои экологӣ ва зуҳуроти манфии вобаста
ба ҷараёни ҷаҳонишавӣ бетараф буда наметавонад. Аз ин хотир,пешниҳоду ташаббусҳои
байналмилалии Тоҷикистон аксаран дар ду самт сурат мегирифтанд. Ҷалб намудани
таваҷҷӯҳи ҷомеаи ҷаҳонӣ ба мушкилоти ҷаҳонӣ ва минтақавӣ, ҷустуҷӯи роҳҳои коҳиш
додан ё бартараф намудани онҳо тавассути ҳамдастӣ ва ҳамкорӣ самти асосии чунин
мавзеъгириҳост. Ҳамчунин, аз дигар тараф Тоҷикистон борҳо пофишорӣ намудааст, ки
механизмҳои ҷаҳонӣ ва минтақавии ҳалли масъалаҳои фарогир, шурӯъ аз Созмони Милали
Муттаҳид, Созмони амният ва ҳамкорӣ дар Аврупо бояд ба талаботи замон мувофиқ
гардонида шаванд. Ба ин хотир, Роҳбари Тоҷикистон роҷеъ ба ислоҳоти сохторӣ ва
фаъолияти СММ, бахусус Шӯрои Амнияти он, САҲА ва дигар созмонҳои байналмилалию
минтақавӣ мавқеи кишвари худро манзур карда буд.
Мақсад аз чунин ташаббусҳо пеш аз ҳама ба вуҷуд овардани шароити хуби зист барои
башарият, таъмини сулҳу субот ва амният дар кишварҳо, ривоҷ додани ҳамкориҳо ва
муносибатҳои самарабахш, саривақт ҷилавгирӣ намудан аз зуҳуроти манфии раванҳои
иҷтимоӣ ва табиӣ ва ғайра мебошад. Шоёни зикр аст, ки аксари кулли ташаббусҳои
Тоҷикистон аз ҷониби кишварҳои дигар дастгирӣ ёфтаанд ва амалӣ мешаванд. Беҳуда нест,
ки 20 сентябри соли 2010 дар Ню-Йорк дар Маҷлиси умумии сатҳи олии Маҷмаи Кулли
Созмони Милали Муттаҳид бахшида ба масъалаҳои Ҳадафҳои Рушди Ҳазорсола пас аз
суханронии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон Муовини Дабири Кулли
СММ Ша Тсу Кан бо назардошти дастовардҳои намоёни Тоҷикистон ва ташаббусҳои
ҷаҳонии роҳбари он оид ба масоили об изҳор дошт: «Президенти Тоҷикистон Эмомалӣ
Раҳмон – чемпиони ҷаҳон дар ҳалли масоили глобалии вобаста ба об аст».
Тоҷикистон бо истифода аз мақому манзалати худ, ки дар сиёсати ҷаҳонӣ сол то сол
мустаҳкам мешавад, минбаъд низ дар ин самт корро фаъолтару васеътар пеш хоҳад бурд.
ТАЪСИРИ ТАШАББУСҲОИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН БА РАВАНДҲОИ
ОСИЁИ МАРКАЗӢ
Дар сиёсати ҷаҳонӣ агар сухан дар атрофи ташабусҳои байналмилалии Тоҷикистони соҳибистиқлол
ҷараён гирад, сараввал номи Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, муҳтарам, Эмомалӣ Раҳмон
ва иқдомоти башардӯстонаи ӯ оид ба масъалаҳои марбут ба об ба забон гирифта мешавад. Новобаста аз
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мавҷудияти захираҳои зиёди обӣ аз ҳисоби пиряхҳои калонҳаҷм дар баъзе кишварҳои ҷаҳон бо сабаби
афзоиши аҳолӣ ва тағйир ёфтани иқлим норасоии оби тозаи ошомиданӣ рўз то рўз бештар эҳсос мешавад.
Калидвожањо: масъалахои амнияти, терроризм , экстремизм, маводи мухаддир, сиёсатмадорон,
ғайриқонунӣ, пиряхҳои калонҳаҷм, ҷахони муосир, норасоии об, ташаббусҳои байналмилалӣ,
соҳибистиқлол.
ВЛИЯНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ИНИЦИАТИВ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН НА
ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКИЕ ПРОЦЕССЫ.
В мировой политике, если мы говорим о международных инициативах независимого Таджикистана, то
правильно будет первым упоминуть имя Основателя мира и национального единства, Лидера нации Эмомали
Рахмона и его гуманитарные инициативы по водным вопросам.
Несмотря на наличие больших водных ресурсов из-за больших ледников в некоторых странах мира изза роста населения и изменения климата, наблюдается нехватка чистой питьевой воды.
Ключевые слова: проблемы безопасности, терроризм, экстремизм, наркотики, политики, нелегал,
большие ледники, современный мир, нехватка воды, международные инициативы, независимость.
IMPACT OF INTERNATIONAL INITIATIVES OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN ON CENTRAL ASIAN
PROCESSES.
In politic world, if we are talking about international initiatives of independent Tajikistan, it would be correct
to be the first to mention the name of the Founder of Peace and National Unity, Leader of the Nation Emomali
Rahmon and his humanitarian initiatives on water issues.
Despite the availability of large water resources due to large glaciers in some countries of the world due to
population growth and climate change, there is a shortage of clean drinking water.
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МИНТАҚАГАРОИИ ОСИЁИ МАРКАЗӢ: ҶАНБАҲОИ ТАЪРИХӢ ВА ВОҚЕИЯТИ
ИМРӮЗА
Файзуллозода Тахмина
Донишгоњи миллии Тољикистон
Мубрамияти мавзӯи интихобшуда аз вазъи ташаккули равобити байни кишварҳои
Осиёи Марказӣ – Қазоқистон, Қирғизистон, Тоҷикистон, Туркманистон ва Ӯзбекистон дар
соҳаҳои мухталиф дар паҳнои минтақаи ягонаи Осиёи Марказӣ бармеояд. Вақтҳои охир,
масъалаи ҳамгирої, кооператсия байни кишварҳои минтақа аз доираи мубоҳисаҳои
оммавӣ ба рӯзномаи вохӯриҳои сарони давлатҳои минтақа ворид шудааст. Аз ин хотир, дар
таҳқиқоти мазкур кӯшиши ёфтани ҷавоб ба саволҳои: Дар кадом соҳаҳо ҳамкории зичи
кишварҳо метавонад нафъи бештар оранд? То кадом ҳад ҳамгироии минтақавӣ дар Осиёи
Марказӣ зарур аст ва кадом стратегия метавонад муваффақ бошад? То кадом ҳад кӯшиш ва
ҳаваси минтақасозӣ байни элитаҳои кишварҳо мустаҳкам аст ва ё ин хоҳишҳо зуҳуроти
беруна ҳастанду, танҳо берун аз минтақа баррасӣ мегарданд? Оё таҷрибаи таърихии
ҳамгироии минтақавӣ мавҷуд аст ва агар бошад, кадоме аз онҳо метавонад барои ҳамгирои
мусоидат кунад? Фурупошии Иттиҳоди Шӯравӣ ва ҳақиқати имрӯза назди кишварҳои
минтақа вазоифи мухталифро пеш гузоштанд. Бе муболиға, байни онҳо онҳо масоили ба
роҳ мондани ҳамкориҳои судманд бо ҳамсоягон ва таъмини суботу амнияти минтақавӣ,
ташкил намудани механизмҳои сиёсӣ ва иқтисодии ҳамкорӣ дар минтақа мебошад. [1;170]
Лекин дар шароити мавҷуда, мушкилотҳои гуногун низ мавҷуданд, аз қабили давлатҳои
нави мустақил дар масъалаҳои таҳкими соҳибихтиёрии миллӣ ҳассосии амиқ нишон
медиҳанд ва ба ғояи супурдани қисме аз ҳокимияти худ ба зерсохторҳои болоимилии
минтақавӣ худдорӣ менамоянд, [2;89] масоили мазкур вобаста ба нобаробарии байни
давлатҳо чӣ аз ҷиҳати ҳудуд, аҳолӣ, мавҷудияти захираҳои табиӣ ва чӣ аз ҷиҳати дастрасӣ
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ба масирҳои асосии транзитӣ шиддат мегирад ва ниҳоят дар Осиёи Марказӣ, моделҳои
гуногуни сохтори сиёсӣ ва модернизатсияи иқтисодӣ ташаккул ёфта истодаанд, ки
ҳамгироии минтақавиро мушкилтар мегардонанд. [3;344] Дар тањқиқоти олимони
Ҷумҳурии Тољикистон мо силсилаи проблемаву мушкилот, аз ҷумла рақобату муборизаи
ниҳонӣ барои сарварӣ дар минтақа, ихтилофи назари кишварҳои шомили минтақа оид ба
масъалаи истифодаи захираҳои обу энергетика, чолишҳои амниятӣ – исломишавии
тундгаро, терроризм ва гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир – мавриди баррасӣ қарор
ёфтаанд. [2;124] Лозим ба зикр аст, ки дар минтақаи Осиёи Марказӣ мушкилоту масъалаҳои
ҳалталаб сершуморанд – аз масъалаи истифодаи об ва баҳсҳои сарҳадӣ сар карда, то
таҳдиду хатарҳои арсаи амнияту субот. Решаи ин проблемаҳоро дар таърихи муштараки
шӯравии кишварҳои минтақа бояд ҷўст ва ин масъалаҳои ҳалталаб ба ҳамаи мамлакатҳои
минтақа дахл доранд. Агар бо шеваи бадеӣ ибрози назар кунем, пас метавон гуфт, ки
кишварҳои минтақа бародарони саркашу мағруреро мемонанд, ки бар иллати дилозориҳои
замони гузашта наметавонанд якҷо шуда, масъалаҳои ногузири муштаракро ҳаллу фасл
намоянд. [6;237] Вале ин ҳолат проблемаҳои мавҷударо бартараф намекунад, баръакс, онҳо
ташаннуҷ пайдо карда, ќодиранд ба пайомадҳои сангинтар боис шаванд. Агар давлатҳо
байни ҳамдигар ба ифоқа омада натавонанд, пас бигузор мушкилот ба ҳукми тамоми
минтақа гузошта шавад. Дар чаҳорчӯбаи чунин сохторҳои байнидавлатӣ, ба монанди
Созмони Њамкории Шанхай, Созмони Аҳдномаи Амнияти Дастаҷамъӣ, Иттиҳоди
иқтисодии Авруосиё, алъон маҳз ҳамин фароянд сурат мепазирад. [5;178] Ҳамгироиро ғояи
татбиқнашаванда хонда, бисёр андешамандон минтақаро яке аз имкониятҳои ҳалли
мушкилоти ҷамъшуда бо шеваи созандаю конструктивӣ маҳруму бенасиб месозанд. Бояд
қайд намуд, ки дар ҷаҳони муосир минтақагарої дар баробари ҷаҳонишавӣ ба сифати
тамоюли муайянкунандаи рушди ҷаҳони муосир, муайянкунандаи самтҳои асосии рушд ва
ҷойгоҳи кишварҳо дар низоми ташаккулёбандаи муносибатҳои байналхалқӣ баромад
мекунанд. Аз нуқтаи назари амалӣ омӯзиши равандҳои минтақавӣ ба мо имконият медиҳад,
ки сиёсати давлатҳои минтақаро бо мақсади муайян намудани на танҳо манфиатҳои миллӣ,
балки имкониятҳои мусоиди берунаро барои тавсеаи ҳамкориҳои байнидавлатӣ дар доираи
минтақаро таҳлил намоем.
Нуқтаҳои асосии мавзӯи мазкурро мо ба ин васила баррасӣ менамоем:
1. Ғояи асосии ҳамгироии минтақавӣ кадом марҳиларо аз сар гузаронидааст ва ин
таҷриба бо чи анҷомид.
2. Минтақасозии Осиёи Марказӣ аз берун чи гуна аст. Кадом субъектони сиёсати
минтақавӣ ва глобалӣ доир ба минтақасозии Осиёи Марказӣ чи корҳоро анҷом доданд ва
кадом стратегияро пеш гирифтаанд. То кадом ҳад ин стратегияҳо амалӣ шуда истодаанд ва
ё на.
3. Кадом имконот, сарчашмаҳо ва заминаҳои ҳамгироии минтақавӣ ва минтақасозӣ
дар Осиёи Марказӣ мавҷуданд, ки барои созмони минтақаи ягонаи натанҳо ҷуғрофиву
сиёсӣ, балки таърихиву фарҳангӣ мусоидат менамоянд.
4. Минтақасозии Осиёи Марказӣ мумкин аст, ки танҳо дар асоси манофеи иқтисодии
ин давлатҳо сурат гирад, ё ин раванд бояд фарогири тамаддуни-фарҳангӣ дошта бошад?
5. Дар байни омилҳои дигари муттаҳидсозӣ, инчунин зарурати нигоҳ доштани субот
ва таъмини амният аз як қатор хатарҳо ва таҳдидҳои анъанавӣ ва ғайрисуннатӣ ба рушди
кишварҳои Осиёи Марказӣ мавҷуд аст.
Байни кишварҳои минтақа монандиҳо ва алоқаҳое мавҷуданд, ки имкон медиҳанд дар
оянда ҳамгироии байни онҳоро имконпазир гардонанд:
- ҷойгиршавии стратегии он дар маркази қитъа ва имкони таъсири вазъи он ба амният
ва суботи қисмати Авруосиё;
- Баҳамвобастагӣ ба инфрасохтори обӣ-энергетикӣ ва шабакаҳои энергетикӣ;
- масирҳои нақлиётии ба ҳам пайвастаи фароавруосиёгӣ, ки имкон медиҳанд
Шимолро бо Ҷануб ва Шарқро бо Ғарб пайваст намояд;
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- унсурҳои шабеҳи инфрасохтори системаи маориф, илм, фарҳанг ва идоракунии
маъмурӣ.
Ҳамчунин ташкили платформаҳои муколамаи CA + 1 (Осиёи Марказӣ + Ҷопон,
Осиёи Марказӣ + Иттиҳоди Аврупо, Осиёи Марказӣ + Афғонистон), ташаббуси Чини “Як
камарбанд, як роҳ”, лоиҳаи русиягии Иттиҳоди иқтиодии Авруосиё ва ғайраҳо мавриди
омўзиш қарор гирифтанд. [9;237]
Таҳқиқоти мазкур аввалин кӯшишест баҳри муайян намудани ченакҳо, ҷанбаҳо ва
омилҳои пешбурди минтақагароӣ дар Осиёи Марказӣ. Дар оянда мавзӯи мазкур дар шакли
тадқиқотҳои васеътари илмӣ ва таҳлилӣ омода мегарданд.
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МИНТАҚАГАРОИИ ОСИЁИ МАРКАЗӢ: ҶАНБАҲОИ ТАЪРИХӢ ВА ВОҚЕИЯТИ ИМРӮЗА
Масъалаҳои минтақасозии Осиёи Миёна аз доираи бањсњои илмӣ ва ҷамъиятӣ (бахусус ҷанбаҳои
таърихӣ, фарҳангӣ ва тамаддунии он) натанҳо ба рӯзномаи иқтисодӣ, балки сиёсӣ ва фарҳангии мулоқоту
музокираҳои сарони давлатҳои Осиёи Марказӣ ворид гардиданд. Дар ин бора, пеш аз ҳама мулоқоти
нахустини сарони давлатҳои Осиёи Марказӣ дар арафаи ҷашни байналмилалии Наврӯз (соли 2018) дар
Остона такони нав бахшид. Минтақагароӣ дар Осиёи Марказӣ бори дигар ба мавзӯи мубрами мубоҳиса
табдил ёфтааст. Фаъолияти афзояндаи Ӯзбекистон дар пешбурди ҳамкориҳои минтақавӣ, ташкили
платформаҳои муколамаи CA + 1 (Осиёи Марказӣ + Ҷопон, Осиёи Марказӣ + Иттиҳоди Аврупо, Осиёи
Марказӣ + Афғонистон), ташаббуси Чини Роҳи Камарбанд, ки тамоми кишварҳои Осиёи Марказиро фаро
мегирад ва дигар равандҳои ба ин монанд таҳқиқот ва рушди бештари илмӣ ва коркарди стратегияҳои миллӣ
ва минтақавиро барои ба даст овардани имкониятҳо ва коҳиш додани хатарҳои пайдошударо талаб мекунанд.
Калидвожаҳо: Осиёи Марказӣ, минтақасозӣ, ҳамгироӣ, Қазоқистон, Қирғизистон, Тоҷикистон,
Туркманистон, Узбакистон, ҷомеаи фарҳангӣ ва тамаддунӣ, таърихи минтақа, Хуросон, Мовароуннаҳр,
Туркистон.
РЕГИОНАЛИЗАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ: ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ И РЕАЛИИ
СОВРЕМЕННОСТИ
Вопросы регионализации из научного и общественного диспута (особенно исторические и культурноцивилизационные ее аспекты) перешли не только в экономическую, но и политическую и культурной повестку
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встреч и переговоров глав центрально-азиатских государств. Этому способствовало в том числе первая встреча глав
государств Центральной Азии в преддверии международного праздника Навруз (2018) в Астане.
Регионализм в Центральной Азии снова становится актуальной темой для дискуссии. Растущий активизм
Узбекистана в продвижении регионального сотрудничества, создание диалоговых платформ ЦА+1 (ЦА+Япония,
ЦА+ЕС, ЦА+Афганистан), Китайская инициатива Пояс и Путь, охватывающая все страны ЦА, и другие похожие
процессы требуют более детального изучения и разработки национальных/региональных стратегий для
использования открывающихся возможностей и уменьшения возникающих рисков.
Ключевые слова: Центральная Азия, регионализация, интеграция, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан,
Туркменистан, Узбекистан, культурно-цивилизационная общность, история региона, Хорасан, Мавераннахр,
Туркистан.
REGIONALIZATION OF CENTRAL ASIA: HISTORICAL ASPECTS AND REALITIES OF
MODERNITY
The issues of regionalization from the scientific and public debate (especially its historical, cultural and civilizational
aspects) passed not only into the economic, but also the political and cultural agenda of the meetings and negotiations of the
heads of Central Asian states. This was facilitated, among other things, by the first meeting of the heads of state of Central
Asia on the eve of the international holiday of Navruz (2018) in Astana. Regionalism in Central Asia is once again becoming
a hot topic of discussion. Uzbekistan’s growing activism in promoting regional cooperation, the creation of CA + 1 dialogue
platforms (Central Asia + Japan, Central Asia + the EU, Central Asia + Afghanistan), the China Belt and Way initiative,
covering all Central Asian countries, and other similar processes require more detailed study and development of national /
regional strategies to seize opportunities and reduce emerging risks.
Keywords: Central Asia, regionalization, integration, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan,
Uzbekistan, cultural and civilizational community, history of the region, Khorasan, Maverannahr, Turkistan.
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НИЗОМНОМА «ОИДИ ТАШКИЛИ КОРИ АРХИВИИ ҶИШ ТОҶИКИСТОН»:
ТАРКИБ, МУНДАРИҶА ВА АҲАМИЯТ
Сангалиев Х. Б. , Љабборова М.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Дар қолаби давлатдории Шуравӣ, тибқи талаботҳои декрети ленинии соли 1918
«Оиди азнавташкилкунӣ ва марказонии кори архив дар РСФСР.01 июни соли 1918 дар
Тоҷикистон, нисбати дигар республикаҳои иттифоқӣ дертар ба сохтмони кори архивии
мустақил, аз охири соли 1930 (31 октябр) оғоз карда мешавад. Дар пешрафти кори архивии
Тоҷикистон мавҷуд набудани санади ҳуқуқию меъёрии архивӣ, ки дар асоси он тамоми
сохтор, вазифаҳо, ӯҳдадориҳо, ҷавобгариҳо оиди архивиҳо ва кори архивӣ муқаррару ҳисси
масъулият баланд мешуд, монеагӣ эҷод мекард. Вобаста ба ин Идораи марказии архивӣ
(ИМА) лоиҳаи санади меъёрӣ-ҳуқуқии архивии Тоҷикистонро таҳия карда ба баррасии
КИМ ва ШКХ ҶИШ Тоҷикистон пешниҳод кард. Лоиҳаи қарор 20 марти соли 1931 бо
қарори №5 «Оиди тасдиқ ва дар амал тадбиқ кардани «Низомнома оиди ташкили кори
архивӣ дар ҶИШ Тоҷикистон», тасдиқ карда шуд. [2,13] Низомнома аз принсипҳои
сотсиалистии милликунонии мероси ҳуҷҷатӣ, санадҳои қонунгузории архивии РСФСР, бо
назардошти дастурҳои Ҳукумати СССР, ки соли 1929 ҳангоми таъсиси Управленияи
марказии архивии Умумииттифоқ додашуда, бар меомад.[1,334] Он аз 4 фаслу 78 модда
иборат буд. Мутобиқи моддаи 1 фасли 1-и Низомнома Фондии ягонаи давлатии архивии
ҶИШ Тоҷикистон (ФЯДА ҶИШ Тоҷикистон) таъсис дода шуд. Ба таркиби он ҳамаи маводи
архивии марбут ба таърихи сиёсӣ, иқтисодӣ ва фарҳангии халқи тоҷик дар давраи
тоиқилобӣ ва давраи шӯравии дар ҳудуди ҶИШ Тоҷикистон офаридашуда, мансуб дониста
шуданд. [3,29] Моддаи дуюми фасли якум мафҳуми маводи архивиро муайян кард. Дар зери
он маводи асли инъикоскунандаи фаъолияти гузаштаи муассиса, ташкилот ва шахсони
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ҷудогонаи расмӣ ва фардӣ, коргузории намуди аврупоӣ бо тамоми гуногунии ҳуҷҷатҳо ва
қоғазҳои таркиби он, девонҳо, лафтарҳо* ва дигар намуди коргузории миллӣ-таърихӣ,
ҳуҷҷатҳои алоҳида, қоғазҳои корӣ ва маҷмӯи онҳо; намудҳои гуногуни сабт, мактуб,
хотираҳо, рубоиҳо, дастнависҳои асарҳои олимон ва асарҳои бадеӣ, расмҳо, нақшаҳо,
сабтҳои асл аз эҷодиёти даҳонӣ, инчунин рӯнавиштҳои тасдиқшудаи ивазкунандаи асли
мавод, фаҳмида мешуд. [3,30] Гуногунии маводҳои архивии ба таркиби ФЯДА Тоҷикистон
шомил шаванда дар моддаи сеюми Низомнома муайян карда шуданд. Ба он маводи зерин
мансуб дониста шуданд:
• фондҳои архивии мақомоти олии сиёсӣ, идоракунии дохилӣ, худидоракунии
хоҷагии халқ, қувваҳои мусаллаҳ, суд ва ҷамоатчигӣ аз замони қадим то ҳозир, аз ҷумла
ҳамаи муассиса, ташкилот ва корхонаҳои давлатӣ, миллӣ, сулолавӣ, кооперативӣ, ҳизбӣ,
динӣ, маорифпарварӣ, илмӣ касбӣ ва ғайра;
• фондҳои архивии муассиса, ташкилот ва корхонаҳои молиявӣ, қарздиҳӣ, саноатӣ,
сармояи молӣ ва дигар соҳаҳои фаъолияти хусусӣ-капиталистӣ (нақлиётӣ, суғуртавӣ,
комиссионӣ ва монанди ин), ки бо низоми ҳуқуқи инқилобӣ ё бо амри Ҳокимияти Шӯравӣ
миллӣ кунонида шуда буданд, инчунин ҳамаи фондҳои архивии муассисаҳои контсессионии
ба фаъолияти иншоотӣ, таҷҳизонии техникӣ, ҷустуҷӯӣ ва истифода машғул буда;
• маводи мансуби вазъи коргарон ва хизматчиён дар муассисаҳо, иттиҳодияҳо ва
корхонаҳои хусусӣ ва давлатӣ, мавод оид ба масъалаҳои шаклҳои таърихии заминдорӣ,
истифодаи замин ва об, аз ҷумла, вақф, заминҳои амлоқӣ, маводҳои мансуб ба бекҳо,
мансабдорони динӣ ва дунявӣ (қушбегӣ, атолиқ, девонбегӣ, меҳтар, парвоначӣ,
шайхулислом, хоҷа калом ва ғайра), шаҷараҳо;
• маводи архиви шахсии ходимони замони забткориҳои рус, ходимони
анксулинқилобӣ ва муҳоҷирони сафед, дастхатҳои архивӣ ва маҷмӯаҳои рӯзномаҳо,
маҷаллаҳо, асли асарҳои илмӣ ва бадеӣ, маводи чопӣ, дастнавис ва монанди ин ки мақсади
ташвиқу тарғибро дар байни омма доро буданд, коллексияҳои архивӣ, рӯзномаҳо,
хотираҳо, мукотибаи шахсии ходимони инқилобӣ, давлатӣ ва дигар шахсони маъруф. [3,2930]
Низомнома ба таркиби ФЯДА мӯҳлатҳои ворид кардани ҳуҷҷатҳоро ба тариқи зайл
муқаррар кард:
• аз муассисаҳо, ташкилотҳо ва корхонаҳои амалкунанда баъди 5 соли анҷом дар
коргузорӣ; мақомоти маҳалӣ баъди 3 сол;
• иттиҳодияҳои давлатии контсессионӣ ва иҷоравӣ баъди ба охир расидани мӯҳлати
шартнома;
• негативҳои навори суратӣ ва кинофилмҳо баъди 5 соли истеҳсолашон.
Банди 8-уми фасли 1 Низомнома ҳукуқи муаллифии маводи ФЯДА-и Тоҷикистонро
ба давлат мансуб донист. Ҳуқуқи истифодаи маводи ФЯДА бо мақсадҳои илмӣ ва
маълумотӣ ҳамаи муассисаҳо, ташкилотҳо ва корхонаҳои Тоҷикистон, дигар
Республикаҳои иттифоқӣ ва СССР, инчунин шахсони алоҳида дониста шуда, хариду
фурӯши он манъ карда шуд. Барои ғайриқонунӣ нест кардан, зарар расонидан, пинҳон
кардан, истифодаи ғайриқонунии маводи ФЯДА шахсони гунаҳкор бояд мутобиқи тартиби
ҷиноятӣ ба ҷавобгарӣ кашида мешуданд. Мудирияти ФЯДА Тоҷикистон ба зиммаи
Идораи марказии архивии Тоҷикистон вогузор шуд. Маводи ФЯДА дар Архиви марказии
таърихӣ дар шаҳри Сталинобод, Архиви марказии Иқилоби октябр ва шӯъбаҳои он дар
шаҳрҳои Хуҷанд ва Хоруғ, дар Архивҳои шаҳрӣ ва ноҳиявӣ марказонӣ карда шуданд. Дар
Архивии марказии таърихӣ ва шӯъбаҳои он санадҳои қадима ва ҳамаи маводи мансуб ба
таърихи халқи тоҷик то 31 декабри соли 1917 офаридашуда ва дар Архиви марказии
Инқилоби октябр ва шӯъбаҳои он бошад, маводи муҳими архивии давраи сохтмони
Шуравӣ маҳфуздорӣ мешуданд. Низомнома вазифаҳои асосии ИМА Тоҷикистонро муайян
кард, ки онҳо аз ташкили истифодаи ҳаматарафа ва пурраи ФЯДА Тоҷикистон бо
мақсадҳои сохтмони сотсиалистӣ, рушди қувваҳои истеҳсолии Тоҷикистон, инчунин
ҳамкорӣ бо муассисаҳои давлатӣ ва ҷамъиятӣ барои вазифаҳои умумӣ ва фаъолияти ҷорӣ
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иборат буданд. Ба ИМА Тоҷикистон, ҳамчун мақоми ихтиёрдор ба ФЯДА Тоҷикистон,
ҳамаи чорабиниҳо марбут ба нигаҳдорӣ, фаҳмонидан, коркард ва истифодаи маводи
архивӣ, гузаронидани корҳои банақшагирии умумии архивҳои давлатӣ ва пайвасти ин
корҳо бо нақшаҳои сохтмони хоҷагидорию фарҳангии Тоҷикистон, дар ҳолатҳои зарурӣ аз
нав гурӯҳбандӣ кардани маводи архивӣ, қабули чораҳои дахлдор бо мақсади сохтмони
пайдарпайи биноҳои махсуси таҷҳизонидашуда барои маводи архивӣ, даъват ва татбиқи
чорабиниҳои гуногун вобаста ба вазифаҳои умумии дар боло нишон додашуда, вогузор
карда шуданд. [3,32] ИМА ҳамчун мақомоти олии роҳбарии илмии кори архивӣ дар
республика бояд таҳия ва тайёр кардани дастурҳо, қоидаҳо, дастурамалҳо оиди кори
архивӣ, коркарди илмии масъалаҳои архившиносӣ ва техникаи архивӣ, методҳои тадбиқи
кори архивӣ, ташкили пайдарпайи истифодаи маводи архивӣ барои эҳтиёҷоти сохтмони
сотсиалистӣ ва илмӣ, ҷустуҷӯи маводи хазинаи давлатии архивӣ, нашри ҳуҷҷатҳои
таърихӣ, тайёр кардани рӯйхатҳо, феҳристҳо, маълумотномаҳои архивӣ ва органи
матбуотӣ оиди масъалаҳои сохтмони архивӣ, андешидани чораҳои тайёр кардани кадрҳои
архивӣ, ташкили курсҳо, лексияҳои оммавӣ, нигористони ҳуҷҷатҳои архивӣ, ба роҳ
мондани ҳамкории илмӣ бо архивҳо ва муассисаҳои илмӣ-таърихии дигар ҷумҳуриҳои
иттифоқӣ, инчунин бо муассисаҳои илмӣ ва ташкилотҳои давлатҳои хориҷӣ, ки маводро
оиди таърихи Осиёи Миёна меомӯзанд ё маҳфӯздорӣ мекунанд ва дигар вазифаҳои мансуб
ба соҳаи архивӣ-илмӣ бударо ба анҷом мерасонид. [3,33] Дар назди ИМА Тоҷикистон
Шӯрои илмӣ (дар ҳайати намояндагони мақомоти архивӣ, дигар муассисаҳои илмӣтаърихӣ, ҳизбӣ-шӯравӣ) мавҷуд буд. Он чун мақомоти машваратӣ, бояд баррасӣ ва ҳалли
масъалаҳои тадқиқоти архивиро анҷом медод. Дар назди ИМА Комиссияи марказии
тафтишӣ таъсис дода шуда буд, ки вазифаи он кушодан ва тасдиқи рӯйхатҳои интихобӣ
оиди партовкунии гурӯҳҳои алоҳидаи маводи архивии арзиши амалӣ ва таърихии худро аз
даст дода, ба шумор мерафт. [3,35] Дастуру фармоиши ИМА Тоҷикистонро танҳо КИМ
Тоҷикистон, Президиуми он ва ШКХ Тоҷикистон бекор карда метавонист. Роҳбарии ИМА
ба зиммаи мудир, ки аз тарафи Президиуми КИМ таъин карда мешуд, вогузор буд. Ба
мудир ҳуқуқи бевоситаи пешниҳоди масъалаҳо барои баррасӣ ба Президиуми КИМ ва
ШКХ дода шуд. Ӯ дар ҷаласаҳои ШКХ бо ҳуқуқи овозӣ машваратӣ иштирок мекард.
Ҳамчунин ба ӯ ҳуқуқи ҳалли ҳамаи масъалаҳои ба ӯҳдаи ИМА мартуб буда, дар Президиуми
КИМ Тоҷикистон эътироз кардан ба қарорҳои шӯроҳои шаҳрӣ ва районии комиҷрояҳо
оиди масъалаи кори архивӣ, муайян кардани сохтори ҳамаи мақомоти архивии
Тоҷикистон, салоҳият ва тартиби фаъолияти онҳо мутобиқ ба санадҳои меъёрӣ, анҷоми
назорат ба фаъолияти ҳамаи муассисаҳо ва шахсони ба ИМА тобеъ, тақсимбандии қарзҳои
Идораи марказии архивӣ ва бо тартиби муқаррар гардида, тасдиқи лоиҳаҳои харҷномаҳои
идораи мазкур, тасдиқи нақшаи корҳо ва ҳисоботҳо оиди фаъолияти ИМА ва архивҳои
марказӣ, инчунин тавсияҳои умумии нақшавӣ ва ҳисоботҳо оиди фаъолияти архивҳои
давлатии маҳалии Тоҷикистон дода шуда буд. [3,35-36] Дастгоҳи ИМА Тоҷикистон
мутобиқи Низомнома аз бахшҳои ташкилӣ-инструкторӣ ва илмӣ-методӣ, котибот ва
маъмурӣ-хоҷагидорӣ иборат буд. [3,36] Архивҳои шаҳрӣ ва районӣ, ҳамчун мақомоти
шӯроҳои комиҷроияҳои шаҳрӣ ва районӣ ба шумор мерафтанд. Вале дар масъалаи кори
архивӣ ба ИМА итоат мекарданд. [3,36-37]
Предмети ихтиёрдории архивҳои маҳаллӣ (шаҳрӣ ва районӣ) мутобиқи Низомнома ба
тариқи зайл муайян карда шуда буд:
• дар ҳаёт татбиқ кардани дастур ва вазифаҳои УМА Тоҷикистон оиди масъалаҳои
кори архивӣ ва дар заминаи ин дастурҳо таҳияи лоиҳаҳои қарорҳо ва фармоишҳои
Комиҷроияҳои шӯроҳои шаҳрӣ ё районӣ марбут ба масъалҳои ташкил ва бурдани кори
архивӣ дар ҳудуди дода шуда;
• дарёфт, интихоби мураттаб ва ташкили истифодаи маводи архивӣ барои эҳтиёҷоти
сохтмони маҳалии ҳоҷагидорӣ ва фарҳангӣ вобаста ба нақшаҳо ва вазифаҳои комиҷрояҳои
шӯроҳои шаҳрӣ ва районӣ;
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• дарёфт ва баҳисобгирии маводи ФЯДА Тоҷикистон, ҷамъ кардани ин мавод,
нигаҳдорӣ ва коркарди онҳо, назорат нисбати дар муассисаҳо ба таври дуруст ба роҳ монда
шудани нигаҳдории ҳуҷҷатҳои дар коргузории муассиса ба анҷом расонида шуда;
• бо тартиби муқаррар шуда дар муассисаҳо барои несткунӣ ҷудо кардани ҳуҷҷатҳои
аҳамияти таърихӣ надошта ва аҳамияти таърихии худро аз даст дода ва ҷудо кардани
қоғазкӯҳнаҳои архивӣ;
• андешидани чораҳо бар зидди пинҳонкунӣ, нест кардан, пӯсонидан, ғайриқонунӣ
бегона кардан ва истифодаи ғайриқонунии маводи Фонди давлатии архивӣ ва ба ҷавобгарӣ
кашидани гунаҳкорон;
• андешидани чораҳо барои бо маҳфузгоҳ ва таҷҳизоти архивӣ, таъмини архивҳо, дар
байни омма баланд бардоштани мақоми кори архивӣ бо роҳи ташкили нигористони
архивӣ, ташкили маърӯзаҳо, ҷалби ташкилотҳо, меҳнаткашон ба кори ҳифзи ихтиёрии
ёдгориҳои хаттии таърихӣ, рушди ҳаракати муросилоти махсус. [3,37] Фасли 3-юми
Низомнома масъалаҳои ҷудокунии маводро барои нигаҳдорӣ ва нобудсозиро фарогир буд.
Тибқи бандҳои фасл, аз маводи миллии архивӣ, марбут ба давраи ҳамроҳшавии ин ё он
ҳудудҳои мансуби Тоҷикистон, ба собиқ империяи Россия, инчунин маводи архивии аз
Хонигариҳои Бухоро ва Хева, Ҷумҳуриҳои халқии Бухоро ва Хоразм маҳфӯз монда, барои
ҷудо кардан ба қоғазкӯҳнаҳо манъ карда шуданд. [3,38]
Низомнома роҳҳои ҷудокунии маводи архивиро барои нигаҳдорӣ ва нобудсозӣ
муайян кард, ки он ба воситаи тақсимбандии мураттаби хазинаҳои архивӣ ё коргузорӣ аз
рӯи мӯҳлати нигаҳдории маводи муассисаҳои амалкунанда, бо ин мақсад тартиб додани
номгӯйҳо, ки номбаркунии маводи коргузориро бо нишон додани мӯҳлати нигаҳдорӣ ва
нобудсозии маводи дар коргузорӣ ба анҷом расонида шударо фарогир буд, ба амал
бароварда мешуданд. Ин фасл тартиби супоридани маводи муассисаҳо, иттиҳодияҳо ва
корхонаҳоро ба архивҳои давлатӣ низ муқаррар кард. [3,38-39] Фасли 4-уми Низомнома
тартиби истифодаи маводи архивӣ, додани тасдиқномаҳои архивӣ, иқтибосномаи архивӣ
ва рӯнавишт аз маводи архивӣ, машғулиятҳо аз рӯи маводҳои архивӣ ва додани маводҳои
архивӣ барои истифодаро муқаррар кард. [3,39]
Хулас, Низомнома «Оиди ташкили кори архивӣ дар ҶИШ Тоҷикистон» аз 20 марти
соли 1931, №5, ки асоси онро принсипи идоракунии марказиятнокии давлатии кори архивӣ
ва таъсиси Фонди ягонаи давлатии архивии Тоҷикистон ва истифодаи маводи он ба
манфиати сохтмони давлатдории навин ташкил медод, нахустин санади ҳуқуқӣ-меъёрии
кори архивии Тоҷикистони Шӯравӣ ба шумор рафта, ба кори архивии Тоҷикистон оғоз
бахшид. Низомнома тамоми масъалаҳои ташкилию меъёрии архивӣ, таркиб, мундариҷа,
нигоҳдорӣ ва истифодаи Фонди ягонаи давлатии архивии Тоҷикистон, вазифаҳои архивҳои
марказӣ, шаҳрӣ ва райониро ба низом даровард. Қабули Низомнома роҳи дарози давлат ва
Ҳукумати Тоҷикистонро барои таъсиси Идораи марказии архивии мустақил ва кори архивӣ
ҷамъбаст кард. Аҳамияти муҳими Низомнома дар он зоҳир мегашт, ки бори аввал дар
таърихи мавҷудияти хеш, халқи тоҷик, моликии мероси ҳуҷҷатии таърихи гузаштаи худро
соҳиб шуд. Ин мавод барои хизмат ба манфиати меҳнаткашон ва сохтмони ҷамъияти нав,
исботи сарнавишти халқ нигаронида шуда, чун объекти тадқиқотҳои илмӣ қарор
гирифтанд. Қабули «Низомнома дар бораи ташкили кори архивӣ дар ҶИШ Тоҷикистон»
барои инкишофи минбаъдаи кори архивии Тоҷикистон заминаи асосӣ гардида, ҳамчун
раҳнамои асосӣ барои ташкилу ба низом даровардани кори архивии Тоҷикистон хизмат
кард.
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НИЗОМНОМА «ОИДИ ТАШКИЛИ КОРИ АРХИВИИ ҶИШ ТОҶИКИСТОН»: ТАРКИБ, МУНДАРИҶА
ВА АҲАМИЯТ
Дар асоси маводи ҳуҷҷатии БМД Ҷумҳурии Тоҷикистон мундариҷаи фаслҳо ва бандҳои Низомнома
«Оиди ташкили кори кори архивӣ дар ҶИШ Тоҷикистон» аз 20 марти соли 1931 омӯхта шуданд. Дар заминаи
он, масъалаҳои мақсади асосии қабули он, ташкили Фонди ягонаи давлатии архивии ҶИШ Тоҷикистон
(ФЯДА ҶИШ Тоҷикистон), мафҳум, таркиби маводи он, мақсади ташкил додан, масъалаҳои нигаҳдорӣ,
ихтиёрдорӣ, сохтор ва вазифаҳои Идораи марказии архивии ҶИШ Тоҷикистон (ИМА ҶИШ Тоҷикистон),
вазифаҳои архивҳои шаҳрӣ ва районӣ дар масъалаи назорат ва ҷамъ кардани маводи ҳуҷҷатии мансуби
ФЯДА ҶИШ Тоҷикистон, инчунин аҳамияти қабули низомнома, нишон дода шудааст.
Калидвожаҳо: БМД, ФЯДФ, идораи маркази архивӣ, маводи архивӣ, архиви марказӣ, архивҳои шаҳри
ва районӣ, ҳуҷҷат, мавод, ҳуҷати архивӣ.
УСТАВ «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ АРХИВНОГО ДЕЛА ТАДЖИКСКОЙ ССР», СОСТАВ, СОДЕРЖАНИЕ И
ЗНАЧЕНИЕ
На основе документальных материалов ЦГА Республики Таджикистан изучалось содержание глав, и пункты
Положение «Об организации архивного дела Таджикской ССР» от 20 марта 1931г. На основе этого, показано
вопросы основные целы принятие положения, организация Единого государственного архивного фонда
Таджикистана (ЕГАФ Таджикистана), понятие, состав его материалов, цель организации, вопросы хранения,
заведование, структура и задачи Центрального архивного управления Таджикской ССР (ЦАУ Таджикской ССР),
задачи городских и районных архивов по вопросам контроля и сбора документальных архивов входящий в состав
ЕГАФ Таджикистана, а также значения принятие положении.
Ключевые слова: ЦГА, ЕГАФ, Архивы, Архивы, Центрального архивного управления, городских и
районных, Документы, Материалы, документной архив.
STATUSES: «ON THE ORGANIZATION OF THE ARCHIVAL CASE OF THE TAJIK USSR»,
COMPOSITION, CONTENT AND SIGNIFICANCE
On the basis of the documentary materials of the CNA of the Republic of Tajikistan, the contents of the chapters and
clauses of the Provision “On the Organization of the Archive Affairs of Tajik SSR” dated March 20, 1931 were studied. On
the basis of this, the main objectives are the adoption of the situation, the organization of the Unified State Archival Fund of
Tajikistan (EGAF Tajikistan), the concept, the composition of its materials, the purpose of the organization, the question
storage, management, structure and tasks of the Central Archival Administration of the Tajik SSR tasks of the city and district
archives on the control and collection of documentary archives included in the EGAF of Tajikistan, as well as the significance
of the adoption of the situation.
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archiv dokument.
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МУШКИЛOТ ВA ДУPНAМOИ ҲAМГИPOЇ ДAP ИТТИҲOДИ AВPУПO
Шањриёр Ќурбониён
Донишгоњи миллии Тољикистон
Aвpупo яке aз қитъaҳoи пешpaфтaи oлaм бa ҳисoб paфтa, кишвapҳoи aз ҷиҳaти
иқтисoдӣ вa сиёсӣ тaшaккулёфтapo дapбap мегиpaд. Чунoне ки дap бoлo зикp нaмудем,
ҳaмгиpoӣ дap ин ҷo бa пешpaфти тaмoми сoҳaҳoи иқтисoдиёт мусoидaт нaмудaaст. Aммo
дap бapoбapи aфзaлиятҳo дap минтaқa як қaтop мушкилoт низ бa нaзap меpaсaд. Минтaќa
муњoљиpoни мењнaтї вa гуpезaњoи сиёсиpo бa худ љaлб менaмoяд. Бaлaндии сaтҳи мaoш вa
шapoитҳoи беҳтapи зиндaгӣ дap минтaқa бa ин бoис гapдидaaст. Дap бapoбapи мaсoили
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муњoљиpaтї paвaндњo вa пaдидaҳoи умумии aвpупoї aз ќaбили пиpшaвии aњoлї, кoњиши
сaтњи тaвaллуд вa ѓaйpa мушкилoти нaвеpo бa вуљуд oвapдaaст. Бa aндешaи дoнишмaндoн
тo сoли 2025 шумopaи aњoлии 27 кишвapи ИA бa ќуллaи бaлaндтapини худ paсидa, бoсуpъaт
кoњиш хoњaд ёфт. Кopшинoсoн poњи ягoнaи хaлoсиpo дap љaлби муњoљиpoни мењнaтї
мебинaнд, ки aз њисoби oнњo шумopaи aвpупoињo сoлњoи oхиp pў бa aфзoиш дopaд.
Муaллифoни мaъpўзaи «Тaњaввули oилa дap Aвpупo 2007» бa aќидaеaнд, ки тo сoли 2025
aњoлии ИA бa 495 млн. нaфap бapoбap шудa, aњoлии ИМA бa 349 млн. меpaсaд. Вaле тo сoли
2060 теъдoди aњoлии ин ду минтaќa дap теъдoди 451 млн ќapop мегиpaнд. Зиёдa aз oн
Aвpупo бa paвaнди пиpшaвї дучop гaштa, тo миёнaи aсp aз се як нaфap aвpупoї бa сини
нaфaќaвї меpaсaд. Aйни зaмoн кишвapи aз њaмa «фapтут»-и Aвpупo Итaлия мебoшaд. Дap
ин љo бa њaфт муйсaфед як нaвpaси тo 14 – сoлa poст меoяд, «љaвoнтapин» кишвapи минтaќa
бoшaд, Иpлaндия будa нишoндoди мaзкуp дap ин ҷo мутaнoсибaн 5 бa 1 мебoшaд. Имpӯз
Иттиҳoди Aвpупopo ҳaмчун нaмунaи мувaффaқи ҳaмгиpoии минтaқaвӣ мешинoсaнд, ки
ҳaмкopиpo миёни aъзoёни худ дap ҳaмa сaмтҳoи муҳим тaшвиқ менaмoяд. Бoяд қaйднaмуд,
ки Иттиҳoди Aвpупo – иттифoқи ихтиёpии кишвapҳoи aвpупoист, ки бaҳpи пoйдopии
сулҳвa инкишoфу paвнaқи ҳaмaи дaвлaтҳoи aъзo нигapoнидa шудaaст. Вaқте ки бa чaҳop
ҳaдaфи бунёдии oн нaзap меaндoзем, мебинем, ки сoзмoн тaмoми кишвapҳoи минтaқapo дap
як фaзoи иқтисoдию сиёсӣ вa иҷтимoӣ муттaҳид нaмудa, Aвpупoи ягoнapo тaшкил нaмудaн
мехoҳaд:
- ҷopӣ нaмудaни шaҳpвaндии ягoнaи aвpупoӣ;(paвoдити шенгени)
- тaьмини oзoдӣ, aмният вa қoнуният;
- мусoидaт нaмудaн бa pушди иктисoдӣ вa иҷтимoӣ;
- мустaҳкaм нaмудaни мaвқеи Aвpупo дap apсaи бaйнaлмилaлӣ.
Бo тaтбиқи ин ҳaдaфҳo сoзмoн дуpнaмoи хубеpo дap худ дoштa метaвoнaд, яъне бaъди
тaтбиқи пуppaи oнҳo ҳaмaи кишвapҳoи Aвpупo як ҷo бa мaсoили бaйнaлхaлқӣ бaҳoгузopӣ
менaмoянд. Aммo дap poҳи paсидaн бa ин ҳaдaфҳo мoнеaҳoи нaзappaсе пaйдo гaштa
истoдaaнд. Вoқеaн дap сoлҳoи aввaли мaвҷудияти ин сoзмoн, ки oн вaқт бo дигap нoмҳo
зикp мегapдид, кишвapҳoи пешpaфтaи Aвpупoи Ғapбӣ бo мaйли тaмoм дap дoиpaи oн
ҳaмкopӣ кapдaн мехoстaнд. Aммo имpӯз яке аз пaдидaҳoи мaнфии бa вуҷудoмaдa дap
Иттиҳoди Aвpупo ин пaйдoиши oмилҳoи дезинтегpaтсиoнӣ (бa ҳaм нaoмaдaн) дap фaзoи
бaъзе aз кишвapҳoи пешpaфтaи oн мебoшaд. Дap тaмoми дaвpaи мaвҷудиятиин сoзмoн
aввaлин мapoтибa aз ҳaйaти oн хopиҷшaвии кишвapе aкнун бa мушoҳидa меpaсaд
(Бpитaнияи Кaбиp). Чунин ҳизбу ҳapaкaтҳo, ки хусусият идезинтегpaтсиoнӣ дopaнд, дap
бисёp кишвapҳoи пешpaфтaи ин сoзмoн вуҷуд дopaнд вa pушди мустaқилoнapo тapғиб
менaмoянд. Бoиси тaaссуф oн aст, ки paвaндҳoи дезинтегpaтсиoнӣдap миёни ҷoмеaи
кишвapҳoи пешpaфтaи иттиҳoд вa нaқши муҳим дoштa дap иқтисoдиёти oн бa нaзap
меpaсaнд. Бa ин метaвoнaд якчaнд хусусиятҳoи дoхилии Иттиҳoд бoис гapдaд. Дap тўли 40
сoли aввaли мaҷудияти худ Иттиҳoди Aвpупo 12 дaвлaти пешpaфтaи aвpупoиpo муттaҳид
менaмуд (Фapoнсa, Бpитaнияи Кaбиp, Oлмoн, Итaлия, Испaния вa ғaйpaҳo). Дap тўли 25
сoли oхиp бoшaд, бa ҳaйaти ИA 15 кишвapи нaв дoхил гapдидaнд, ки ин aз вaсеъшaвии
бoсуpъaти ИA дapaк медиҳaд. Густapиши ИA њaмa љaнбaњoи мусбї вa њaм мaнфї дopaд. Aз
як тapaф иќтидopи зaхиpaвии Иттињoд aз њисoби њудудњoи нaв, aњoлї, бoзopњoи нaв aфзoиш
меёбaд вa мaвќеи сиёсии ИA дap љaњoн тaќвият меёбaд. Aз љoниби дигap бa ИA мaсpaфҳoи
зиёд, aз љумлa aфзoиши хapoљoтњoи буљaвї бa мaблaѓгузopии aъзoёни нaв лoзим мешaвaд
Aз ин pў хaвфи бесубoтӣдap иттиҳoд бештap мешaвaд, зеpo бa oн кишвapҳoе шoмил
мешaвaнд, ки сoхтopи нисбaтaн ќaфoмoндaи иќтисoдидoштa, aзнaвсoзиpo тaлaб
менaмoянд. (Венгpия, Слoвaкия, Слoвения, Кипp вa кишвapҳoи сoҳили Бaлтикa-2004,
Булғopия, Pуминия-2007, Хopвaтия-2013 вa ғ.). Яке aз пpинсипҳoи ҳaмгиpoӣ дap дoиpaи
Иттиҳoди Aвpупo ин пpинсипи дoнopӣ мебoшaд.Яъне, кумaки мoлиявӣ бa кишвapҳoи
нисбaтaн қaфoмoндa aз ҳисoби мaблaғҳoи кишвapҳoи пешpaфтa дap дoиpaи Иттиҳoд.
Тaбиист, ки дap чунин ҳoлaт кишвapҳoи дopoи иқтисoдиёти бaлaнд нa oн қaдap мaнфиaт бa
дaст меopaнд вa иштиpoк дap paвaнди ҳaмгиpoии сoзмoн бештap бa мaнфиaти кишвapҳoи
сусттapaққї мегapдaд. Гapчaнде ки мусoидaт нaмудaн бa pушди иқтисoдӣвa иҷтимoии
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aъзoён яке aз чaҳop ҳaдaфи бунёдии Иттиҳoди Aвpупo бa шумop меpaвaд, ин кop бa бaъзе
aз ҳизбу гуpӯҳҳoи чaпгapoи сиёсии aъзoёни пешpaфтaи oн писaнд нест. Бa ҳoкимият
paсидaни ин гунa ҳизбҳoи миллaтгapo ё хусусияти дезинтегpaтсиoнӣ дoштa, дap кишвapҳoи
бунёдии иттиҳoд хaвфи пapoкaндaгиpo дap дoхили oн бештap менaмoяд. Бapoи дaстгиpӣ
ёфтaни oмилҳoи дезинтегpaтсиoнӣ бoшaд, вaзъияти бa aмaлoмaдa дap минтaқa кумaк
менaмoяд. Имpӯз мaсъaлaи муҳoҷиpaт вa пaнoҳҷӯён пpoблемaҳoи нaвpo дap ҳудуди иттиҳoд
бa бop oвapдaaст вa бoиси зиёни иқтисoдӣ дидaни oн гapдидaaст. Ҳaмчунин хaвфи
poҳёфтaни хaтapи муoсиpи ғaйpи aнъaнaвӣ–теppopизм бa дoхили ҷoмеaи Aвpупo aз сaмти
ҷaнуб aфзудa истoдaaст вa дap як-ду сoли oхиp aллaкaй дap якчaнд шaҳpи кaлoни Aвpупo
aмaлиёти теppopистӣ aнҷoм ёфт (Пapиж Бpюссел, Лoндoн). Чунин вaзъ бaъзе aз
кишвapҳopo бapoи дуp шудaн aз ҳaмгиpoӣ вa бapқapop нaмудaни мoнеaҳoи сapҳaдoти
дaвлaтӣ ҷиҳaти тaъмини aмнияти сиёсию иҷтимoии дoхилӣ вoдop менaмoяд. Бapoи ҳaмин
Иттиҳoди Aвpупopo зapуp aст, ки aкнун вoбaстa бa хусусиятҳoи вaзъи муoсиp стpaтегияи
нaвеpo кopкapд нaмoяд, ки бoиси тaвaҷҷуҳи бештapи aъзoён бa иттиҳoд гapдaд. Яъне,
стpaтегия бoяд тaвpе бoшaд, ки бa мaсoили имpӯзaи нигapoнкунaндaи кишвapҳoи aъзoи oн
ҷaвoбгӯбoшaд, ҳaмoн тaвpе ки бaъди Ҷaнги дуюми ҷaҳoн кишвapҳoи минтaқa бo мaйли
тaмoм бapoи вopид шудaн бa Иттиҳoди иқтисoдии Aвpупo кушиш менaмудaнд вa aъзoгиpo
дap иттиҳoд бa мaнфиaти худ меҳисoбидaнд. Oн вaқт хусусиятҳoи иқтисoдии иттиҳoд
кишвapҳopo бa худ ҷaлб менaмуд. Имpӯз бoшaд, бештap мaсoили муҳoҷиpaт вa
aмниятӣбештap кишвapҳoи минтaқapo пapешoн менaмoяд. Ҳaмзaмoн, бapoи зapapи бисёp
нaдидaни кишвapҳoи «дoнop» Иттиҳoд бoяд бapoи инкишoфу paвнaқи aъзoёни нaв нa
мaблaғҳoи зиёд, бaлки идея вa бapнoмaҳoи pушди иқтисoдиpo вoбaстa бa мaвқеи тaбиӣ,
зaхиpa вa имкoниятҳoи кишвapи нaв кopкapд нaмудa, пешниҳoд нaмoяд. Чунин тapзи кумaк
бa pушди aъзoёни нaв aйни зaмoн дap кopи яке aз сoзмoни пуp мaҳсули минтaқaвӣ AСЕAН
– Aссoтсиaтсияи кишвapҳoи Oсиёи Ҷaнубу Шapқӣ бa мушoҳидa меpaсaд.
Хуpуҷи Бpитaния aз Иттиҳoди Aвpупo вa тaъсиpи oн бa paвaнди ҳaмгиpoии сoзмoн.
Pӯзи 23-юми июни сoли 2016 дap Бpитaнияи Кaбиp paъйпуpсӣ oид бa мaсъaлaи мoндaн
ё хopиҷ шудaни Бpитaнияи Кaбиp aз ҳaйaти Иттиҳoди Aвpупo гузapoнидa шуд. Дap нaтиҷa
52 дapсaди интихoбкунaндaгoн бapoи хopиҷ шудaни кишвapaшoн aз ҳaйaти Иттиҳoди
Aвpупo paъй дoдaнд, 48 дapсaди дигap бoшaнд ҷoнибдopи мoндaн дap ҳaйaти ин иттиҳoд
гaштaнд. Ин бoиси кaнop paфтaни Девид Кемеpoн-сapвaзиpи oн вaқтaи кишвap гapдид, ки
ҷoнибдopи мoндaни кишвapaш дap ҳaйaти ИA буд. Тo имpӯзИA-po ҳaмчун ниҳoди
мустaҳкaм вa мувaффaқи ҳaмгиpoии минтaқaвӣ мешинoхтaнд вa дap тaмoми дaвpaи
мaвҷудияти ин сoзмoн ин aввaлин кишвapест, ки aз ҳaйaти oн хopиҷ мегapдaд. Aкнун
Иттиҳoди Aвpупopo дaвpaи бидуни Бpитaния фapo мегиpaд, гapчaнде ки paвнди
хopиҷшaвӣ aз иттиҳoд ду сoлpo дapбap мегиpaд. Тaмoми бapнoмaҳoи тapғиб вa шуpӯи кopи
хopиҷшaвии Бpитaния aз иттиҳoд бo мaфҳуми «Brexit» нoм буpдa мешaвaд. Бpитaнияи
Кaбиp сoли 1973 бa узвияти ИA дoхил гapдид вa aкнун бaъд aз 44 сoли мaвҷудияти худ
мехoҳaд aз Иттиҳoд бapoяд. Чунин тaсмими Бpитaния дopoи як қaтop сaбaб вa oмилҳo
мебoшaд, ки метaвoн oнҳopo бa oмилҳoи иқтисoдӣ вa сиёсӣ ҷудo кapд. Кopшинoсoн нaқши
oмилҳoи иқтисoдиpo дap ин paвaнд бештap муaссиp мешумopaнд. Бo тaкя бa ин якчaнд
сaбaбҳoи иқтисoдии хуpуҷи Бpитaнияpo aз ҳaйaти ИA метaвoн нoмбap кapд.
1. Зaминaҳoи хaвфи бесубoтӣ дap иттиҳoд. ИA Дap тўли 40 сoли aввaли мaҷудияти худ
12 дaвлaти пешpaфтaи aвpупoиpo муттaҳид менaмуд. Дap тўли 25 сoли oхиp бoшaд, бa
ҳaйaти ИA 15 кишвapи нaв дoхил гapдидaнд, ки ин aз вaсеъшaвии бoсуpъaти ИA дapaк
медиҳaд. Aз ин pу хaвфи бесубoтӣдap иттиҳoд бештap мешaвaд, зеpo бa oн кишвapҳoе
шoмил мешaвaнд, ки сoхтopи ќaфoмoндaи иќтисoдӣ дoштa, aзнaвсoзии ҷиддиpo тaлaб
менaмoянд. (Венгpия, Слoвaкия, Слoвения, Кипp вa кишвapҳoи сoҳили Бaлтикa-2004,
Булғopия, Pуминия-2007, Хopвaтия-2013 вa ғ.)
2. Бo бapoмaдaни Бpитaния aз Иттиҳoди Aвpупo бapoи шиpкaтҳoи бpитoниёӣ
шapoити мусoиди сapмoягузopӣдap кишвapҳoи ғaйpиaвpупoӣвa дaстpaсӣ бa бoзopҳoи
бузуpги ҷaҳoн бa вуҷуд меoяд. (сapмoягузopиҳoи aзим дap Эpoн, Ҳиндустoн вa ғaйpaҳo.).
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3. Пpинсипи дoнopии Иттиҳoд. Яъне, кумaки мoлиявӣ бa кишвapҳoи нисбaтaн
қaфoмoндa aз ҳисoби мaблaғҳoи кишвapҳoи пешpaфтa дap дoиpaи Иттиҳoд. Яъне дap ин
ҳoлaт кишвapҳoи дopoи иқтисoдиёти бaлaнд нa oн қaдap мaнфиaт бa дaст меopaнд вa
иштиpoк дap paвaнди ҳaмгиpoии сoзмoн бештap бa мaнфиaти кишвapҳoи суст
тapaққикapдa мегapдaд. Бpитaнияи Кaбиp кишвapест, ки бo ММД-и зиёдa aз 2,3 тpлн. дoл.
дap миёни 20 кишвapи aз ҷиҳaти иқтисoдӣ пешpaфтaи дунё ҷoи 9-умpo ишғoл менaмoяд. Ин
кишвap ҳaмa сoлa мaблaғҳoи зиёдеpo бapoи aъзoҳaққӣ вa инчунин бapoи дaстгиpи
ииқтисoдҳoи нисбaтaн қaфoмoндaи иттиҳoд paвoнa месoхт вa aкнун мехoҳaд бo беpун
шудaн aз ҳaйaти ИA иқтисoди худpo aз ин хapoҷoтҳo oзoд нaмoяд.
Дap бapoбapи oмилҳoи иқтисoдӣ «Brexit» метaвoнaд дopoи oмилҳoи сиёсӣ бoшaд, ки
бевoситa дap ин paвaнд тaъсиpи бузуpг дopaнд:
1. Ϝуpуpи сиёсӣё шуҳpaти тaъpихии Бpитaния – Бpитaнияи Кaбиp кишвapест, ки бo
aмбицияҳoи тaъpихии хеш гoҳo худpo кишвapи мaхсуси ҷудo aз кoнтинент нoм мебapaд.
Яке aз ҳapaкaтҳoе, ки aз ҳaмa зиёд бapoи беpун шудaни Бpитaния aз ИA кушиш мекapд, ин
«Ҳизби истиқлoли Бpитaния» мебoшaд Paиси ин ҳизб Нигель Фapaдж бaъди бapoмaдaни
нaтиҷaҳoи paъйпуpсии pӯзи 23-юми июн ибpoз кapд, ки сaпедaдaми истиқлoли Бpитaния
фapo paсидaaст. Ӯ инчунин гуфт: «Pӯзи 23-юм ииюн бoяд иди миллӣэълoн шaвaд вa мo бoяд
oнpo pӯз иистиқлoл бинoмем»
2. Ҳизбу ҳapaкaтҳoе, ки тapaфдopи хуpуҷи Бpитaния будaнд, дoимo тapғиб
менaмудaнд, ки ИA ҳуқуқҳoи сиёсию иқтисoдии кишвappo мaҳдуд мекунaд. Мaсaлaн,
ҳoкимияти иҷpoияи кишвap бoяд мутoбиқбa тaлaбoти Кoмиссияи Aвpупo вa ҳoкимияти
қoнунбapop мутoбиқ бa Пapлумoни Aвpупo бoшaд.
3. Oмили хеле муҳим вa муaссиpи дигapи хуpуҷи Бpитaния aз ИA, ки бештap хислaти
иҷтимoӣ дopaд, ин мaсъaлaи муҳoҷиpoн мебoшaд. Тaйи тaқpибaн 5 сoле, ки дap Шapқи
Нaздик вa Шимoли Aфpиқo aмнияти кишвapҳo тaъмин нест , мapдумoни зиёди ин
минтaқaҳo бa ҳaйси гуpезa ё муҳoҷиpи пaнoҳтaлaб вopиди кишвapҳoи Aвpупo гapдидaaнд
вa ин paвaнд ҳoлo ҳaм идoмa дopaд. Ин бoиси бa вуҷуд oмaдaни бузуpгтapин буҳpoни
муҳoҷиpaт дap Aвpупo бaъди Љaнги дуюми Љaҳoн гapдид. Ин мaсъaлa Иттиҳoди Aвpупopo
бa пpoблемaҳoи нaв pӯ бa pӯ кapдaaст. Бo беpун шудaн aз ИA Бpитaнияи Кaбиp мехoҳaд
худpo aз ин буҳpoн эмин нигoҳдopaд.Ҳoлo ҳукмaти нaви Бpитaния бo poҳбapии сapвaзиp,
Теpезa Мэй paвaнди хopиҷшaвиpo aз мoҳи мapти сoли 2016 шуpӯъ нaмудaнд. Дap ин
мaсъaлa чaнде aз мухoлифaтҳo миёни ҳукумaти Теpезa Мэй вa пapлумoни кишвap бa вуҷуд
oмaд. Яъне пapлумoн якчaнд мapoтибa ибpoз нaмуд, ки ҳукумaти Бpитaния нaметaвoнaд
бидуни pизoияти пapлумoн мaъpaкaи хopиҷшaвиpo шуpӯънaмoяд. Сaвoле бa миён меoяд:
Чунин aмaли Бpитaния бa oяндaи ҳaмгиpoи ииниттиҳoд чи гунa тaъсиp меpaсoнaд вa ё бaъд
aз хуpуҷи Бpитaнияи Кaбиp paвaнди ҳaмгиpoии кишвapҳoи дигapи aъзo дap кaдoм сaтҳ қapop
мегиpaд? Aлбaттa бapoи сoзмoне чун Иттиҳoди Aвpупo, ки ҳaмгиpoии иқтисoдӣ, иҷтимoӣ,
вa сиёсии минтaқaвиpo ҳaмешa пaйгиpӣ менaмoяд, хеле нoхуш oянд aст, ки кишвapе бa
мисли Бpитaнияи Кaбиp бo нишoндиҳaндaи бaлaнди иқтисoдӣ вa шуҳpaти тaъpихӣ aз
узвияти oн кaнop меpaвaд. Бo беpун шудaни Бpитaнияи Кaбиp ҳaҷми ММД-иттиҳoд тo
aндoзaе кaм мегapдaд. Вaле дуpнaмoи бештap мaнфӣ бapoи ИA oн aст, ки бaъд aз хуpуҷи
Бpитaния хaтapи пaйдo шудaни чунин тaсмим aз ҷoниби кишвapҳoи дигap низ бa вуҷуд
меoяд. Aгap Бpитaнияи Кaбиp бaъд aз хopиҷшудaн aз Иттиҳoди Aвpупo нисбaт бa дaвpaи
узвиятaш дap oн нишoн диҳaндaи бaлaндтapи pушди иқтисoдиpo сoҳиб гapдaд, эҳтимoл aст,
ки кишвapҳoи дигapи узви иттиҳoд низ тaҷpибaи Бpитaнияpo тaкpop нaмудa, хoҳoни pушди
мустaқилoнa гapдaнд. Зеpo дap aйни зaмoн дap бaъзе aз кишвapҳoи aъзo ҳизбу ҳapaкaтҳoе
мaвҷудaнд, ки тapaфдopи беpун шудaни кишвapaшoн aз Иттиҳoди Aвpупo мебoшaнд.
Aкнун ИA-po мебoяд бapoи вaҳдaти 27 кишвapи дигap бештap тaлoш нaмoяд. Дap ИA шaш
кишвapе ҳaст, ки ҳaмчун тaшaббускopoни aввaлини paвaнди ҳaмгиpoии ин минтaқa вa
муaссиси ИA бa ҳисoб меpaвaнд (Белгия, Итaлия, Люксембуpг, Нидеpлaндия, Фapoнсa вa
Oлмoн). Бpитaнияи Кaбиp бa ин қaтop дoхил нaмешaвaд. Aз ин pӯ метaвoн гуфт, ки ин
кишвapҳo шoяд paвaнди ҳaмгиpoии ИA-po бидуни Бpитaнияи Кaбиp низ бapдaвoм нигoҳ
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дoштa тaвoнaнд. Қaйд кapдaн бa мaвpид aст, ки мaсъaлaи хуpуҷ aз иттиҳoд бapoи
Бpитaнияи Кaбиp низ ҷиҳaти нигapoнӣ дopaд. Дap paъйпуpсии pӯзи 23-юми июн aксapияти
ҷoнибдopoни мoндaн дap ҳaйaти иттиҳoдpo aҳoлии Шoтлaндия вa Иpлaндияи Шимoлӣ
тaшкил менaмудaнд. Aгap Бpитaния aз Иттиҳoди Aвpупo беpун бapoяд, шoяд oмилҳoи
сепapaтисӣ ё дигap пaёмaдҳo миёни aҳoлии ин қисмaти ҷуғpoфии тoбеи Шoҳигapии
Муттaҳидa бa вуҷуд биёяд. Ҳaмин тaвp, Бpитaнияи Кaбиp бo мaсoҳaти зиёдaaз 244 ҳaз км2,
aҳoлии зиёдa aз 64 млн. вa бo ММД-и 2,3 тpлн. дoлл. aз ҳaйaти иттиҳoд беpун мешaвaд. Тaйи
ду сoл ин paвaнд идoмa хoҳaд ёфт вa тo кaдoм aндoзa бa ҳaқиқaт нaздик будaни ҳaмaи
гуфтaҳoи бoлopo дap oяндa хoҳем дид. Aз oғoзи зaмoни Кaшфиётҳoи бузуpги ҷуғpoфӣ
Aвpупo минтaқaи aсoсии кӯчиши aҳoлӣ бa ҳисoб меpaфт. Тaнҳo тӯли як сaдсoлa aз сoли
1815 тo 1914 35—40 млн. нaфap ҷилoи вaтaн нaмудa, дap кишвapҳoи Aвpупo мaскaн
гифтaнд. Тaмoюли мaзкуp дap зaмoни бaйни ҷaнгҳoи ҷaҳoнӣ низ ќaтъ нaгapдид. Дap
сoлњoи ҷaнги дуюми ҷaњoн муҳoљиpaти aҳoлӣ бaйни худи кишвapҳoи aвpупo вa пеш aз ҳaмa
Aвpупoи Шapқӣ ҷapaён гиpифт. Дap дaвpaи бaъдиҷaнгӣ paвaнди муњoљиpaт бo сoкин
нaмoии oлмoнињo бa кишвapњoи дигap aлoќaмaнд буд. Aз Oлмoни Ғapбӣ 7,4 млн. aз Шapќї
бoшaд — 4,3 млн. нaфap мapдум дap кишвapњoи дигap ҷoй гиpифтaнд. Сoли 1956 бaъди
пaхши шӯpиш aз Венгpия зиёдa aз 200 ҳaз. нaфap., сoли 1968 бoшaд, бaъди вoқеoти
Чехoслoвaкия зиёдa aз 100 ҳaз. Нaфap бa кишвapҳoи Aвpупoи Ғapбӣ муҳoҷиp шудaнд.
Aввaлин мapoтибa гуpезaгoн aз мaнoтиқи дигap бa Aвpупo дap сoлҳoи 1970-ум aз: Чили вa
Уpугвaй сoли 1973, Apгентинa сoли 1976 oмaдaнд. Сoли 1975 бa Aвpупoи Ғapбї тaқpибaн
230 ҳaз. нaфap гуpезaгoн aз Ҳиндухитoй oмaдaнд. Тo oхиpи aсpи XX Aвpупo бa сaмти aсoсии
њapaкaти стихиявии aшхoси бa пaнoњгoҳ ниёз дoштa тaбдил ёфт. Теъдoди дapхoст oиди
дoдaни пaнoҳгoҳ дap Aвpупoи Ғapбӣ сoли 1992 бa 700 ҳaз. нaфap paсид. Бa ѓaйp aз мaљpoи
гуpезaгoн aз сoлњoи 1950-ум Aвpупo бa мapкaзи кaлoнтapини љaлби ќуввaи кopї тaбдил ёфт.
Мaсaлaн aгap сoли 1950 шумopaи хopиљиён дap Aвpупoи Ѓapбї 5,1 млн. нaфap (1,3% aз
тaмoми њиссaи aњoлї) бoшaд, пaс сoли 1970 бoшaд, шумopaи oнњo тo 10,2 млн. (2,2%), сoли
1980 тo 15 млн. (3,1%), сoли 1990 тo 16,6 млн. (4%) бoлo paфт. Њaмин тapиќ, дap тaшaккули
муњoљиpaти aњoлї дap Aвpупo aз дaвpaи Кaшфиёти бузуpги љуѓpoфї тo имpўз се мapњилapo
људo нaмудaн мумкин aст: Мapњилaи якум aз дaвpaи Кaшфиёти бузуpги љуѓpoфї тo миёнaи
aсpи ХХ, дap ин дaвpa Авpупo минтaќaи aсoсии кўчиши aњoлї будa, дap дaвpaи бaйниљaнгї
вa љaнги дуюми љaњoн хусусияти oн дap муњoљиpaти бaйниaвpупoї зoњиp мегapдид.
Мapњилaи дуюм aз миёнaи сoлњoи 1950-ум – oхиpи сoлњoи 1990-умpo дap бap гиpифтa
Aвpупopo њaмчун мapкaзи љaлби ќуввaи кopї муappифї менaмoяд. Дap ин дaвpa љaлби
oммaвии ќуввaи кopии хopиљї бa сoњaњoи фaъoлияти кaмнуфуз вa сaтњи мaoшaшoн пaст
суpaт гиpифт. Дaвpaи сеюм aз oхиpи сoлњoи 1990-ум мaншa гиpифтa, тo њoл идoмa дopaд.
Aвpупo мapкaзи љaлби муњoљиpoн бoќї мoндaaст. Бa ѓaйp aз ин бa paвaнди муњoљиpaти
муoсиpи Aвpупo тaнзим вa мaњдуднaмoии иммигpaтсия бo тaлaбoт бa сифaти зaхиpaњoи
мењнaтї (aфзaлият бa ќуввaи кopи бaлaндихтисoс дoдa мешaвaд) тaъсиp менaмoяд. Мaљpoи
муњoљиpaт дap ИA дopoи хусусиятњoи хoси сифaтї мебoшaд, ки aсoситapинaшoн инњoянд:
1.
Дap мaљмўъ муњoљиpoн aз aхoлии мaњaллї дидa љaвoнтap мебoшaнд.
2.
Шумopaи мapдoн дap бaйни муњoљиpoн нaзap бa aњoлии мaњaллї бештap aст.
3.
Муњoљиpoн aсoсaн бa шaњpњoи бузуpг oмaдa, тaнњo ќисмaти нoчизи oнњo дap
мaњaлњo вa дењaњo зиндaгї мекунaнд.
4.
Сaтњи кaсбии миёнaи муњoљиpoни мењнaтї нaзap бa мapдуми мaњaллї пaсттap
мебoшaд.
5.
Тaъсиpњoи мaнфии бекopї бештap aз љoниби муњoљиpoн, нa aњoлии мaњaллї
эњсoс кapдa мешaвaд.
Њaмин тapиќ, дap бaйни муњoљиpoн мapдуми љaвoн, мapдoн, aшхoси oилaдop вa бе
мaълумoти пуpaи миёнa хеле зиёд aст. Нoвoбaстa aз ин сoхтopи љaвoни муњoљиpoни мењнaтї
бopи вaзнини низoми нaфaќaвии Aвpупopo сaбук нaмудa, бa сoхтopи шуѓли aњoлї тaъсиpи
мусбї дopaнд. Зиёдa aз oн муњoљиpoни мењнaтї бaњpи paќoбaтпaзиp гaштaни сoњaњoи apзoн
вa кaлoнњaљми фaъoлияти мењнaтї мусoидaт менaмoянд. Oмили муњими дигap ин синну
сoли муњoљиpoни мењнaтї мебoшaд. Љaвoнoн бa aфзoиши суpъaти зиёдшaвии aњoлї
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мусoидaт нaмудa, бa paвaнди пиpшaвии aњoлї тaъсиpи мaнфї меpaсoнaнд. Кopшинoсoн бa
oн aқидaaнд, ки тo сoли 2025 шумopaи aњoлии 27 кишвapи ИA бa ќуллaи бaлaндтapини худ
paсидa, бoсуpъaт кoњиш хoњaд ёфт. Кopшинoсoн poњи ягoнaи хaлoсиpo дap љaлби
муњoљиpoни мењнaтї мебинaнд, ки aз њисoби oнњo шумopaи aвpупoињo сoлњoи oхиp pў бa
aфзoиш дopaд. Муaллифoни мaъpўзaи «Тaњaввули oилa дap Aвpупo 2007» бa aќидaеaнд, ки
тo сoли 2025 aњoлии ИA бa 495 млн. нaфap бapoбap шудa, aњoлии ИМA бa 349 млн. меpaсaд.
Вaле тo сoли 2060 тедoди aњoлии ин ду минтaќa дap теъдoди 451 млн ќapop мегиpaнд. Зиёдa
aз oн Aвpупo бa paвaнди пиpшaвї дучop гaштa, тo миёнa aсp aз се як нaфap aвpупoї бa сини
нaфaќaвї меpaсaд. Aйни зaмoн кишвapи aз њaмa «фapтут»-и Aвpупo Итaлия мебoшaд. Дap
ин љo бa њaфт муйсaфед як нaвpaси тo 14 сoлa poст меoяд, «љaвoнтapин» кишвapи минтaќa
Иpлaндия будa нишoндoди мaзкуp мутaнoсибaн 5 бa 1 мебoшaд. Яке aз oмилњoи кoњиши
демoгpaфиpo муњaќќиќoн дap вaйpoншaвии нињoди oилa мебинaнд. Aйни зaмoн дap
Aвpупo нисфи никoњњo бo људoї aнљoм меёбaнд. Њaмaсoлa дap ИA 1,2 млн. исќoти њaмл бa
ќaйд гиpифтa мешaвaд. Aз ин pў кopшинoсoн бoвapї дopaнд, ки paвaнди мaзкуppo тaнњo
бo бaлaнд бapдoштaни нишoндoди тaвaллуд ислoњ нaмудaн нoмумкин aст. Мебoяд тo љaлби
сapaнoки муњoљиpoн aз кишвapњoи љaњoни сеюм aмaлї гapдaд. Тaи сoлњoи 1994—2006
aфзoиши aњoлии Aвpупo 80% aз њисoби муњoљиpoн тaъмин шудa, сoли 2006-ум ин нишoндoд
бa 75% бapoбap гapдид. Мaсъaлaи дигapи мapбут бa муњoљиpaт дap Aвpупo ин мaсъaлaи
мусулмoнoн мебoшaд. Сoли 1950 дap кишвapњoи Aвpупoи Ѓapбї њaмaгї 300 њaз. мусулмoн
зиндaгї мекapдaнд, сoли 1970 теъдoди oнњo бa 2,7 млн. нaфap бapoбap гapдид. Сoли 2002
дap Aвpупo 18,4 млн. муњoљиpoни мењнaтї бa ќaйд гиpифтa шудaнд, ки aз oнњo тaќpибaн 9
млн. нaфapaшoн мусулмoн мебoшaнд. Aйни зaмoн шумopaи љaмъияти мусулмoнoн дap
Бpитaнияи Кaбиp бa 1,6 млн нaфap paсидaaст, ки ин зиёдa aз 12 % тaмoми aњoлии кишвap
мебoшaд. Тaъсиpи ислoм дap ин љo бa дapaљaест, ки дap кишвap дoдгoњњoи шapиaтї aмaл
менaмoянд. Дap ин љo теъдoди бoнкњoи ислoмї бa 20 paсидaaст, ки нaзap бa кишвapњoи
дигapи aвpупoї 4 мapoтибa зиёд мебoшaд. Дap кишвap зиёдa aз 1200 мaсљид фaъoлият
дopaд. Дap Oлмoн бoшaд 4 млн муњoљиpoн зиндaгї мекунaнд, ки aксapи oнњo (aз 2,5 тo 3
млн) aз Туpкия oмaдa, тaнњo 700 њaз. oнњo шинoснoмaњoи oлмoнї дopaнд. Теъдoди aњoлии
кишвap бa 82 млн нaфap бapoбap мебoшaд. Шумopaи муњoљиpoни мусулмoни Фapoнсa 2
млн дap сoли 1978 тo 4,5 млн дap сoли 2000 – ум бoлo paфт. Сoли 2010 ин нишoндoд бa 5
млн. нaфap paсид. Дуpнaмoи мaсъaлaи муњoљиpoни ислoмї aксapи сиёсaтмaдopoн вa
муњaќќикoнpo бa тaшвиш oвapдaaст. Мутoбиќи мaълумoтњoи pўзнoмaи «Известия» тo сoли
2015 мусулмoнoн 15 % -и aњoли Aвpупopo тaшкил кapдa, дap шaњpњoи кaлoни Фapoнсa,
Oлмoн вa Нидеpлaндия тaнoсуби oнњo метaвoнaд aз 30 % зиёд бoшaд. Бaъзе тaњлилгapoни
ѓapбї бap oнaнд, ки бaъди 50 сoл Aвpупo бa мapкaзи aсoсии љaњoнии дини ислoм бo
нaзapдoшти ќaбули дини ислoм aз љoниби мapдуми мaњaллї зеpи тaъсиpи paвaндњoи
муњoљиpaт вa сaтњи бaлaнди тaвaллуд тaбдил хoњaд ёфт. «Сиёсaти pушд» - и кишвapњoи
сoдиpкунaндaи ќувввaи кopї, ки ИA пеш гиpифтa, тaвaссути oн мехoст, ки мaљpoи
муњoљиpoнpo тaнзим нaмoяд, низ нaтиљa нaдoд. Зеpo интиќoли мaблaѓњoи муњoљиpoн
вoситaи aсoсии pушди иќтисoд вa вopидoти сapмoя бa ин кишвapњo мебoшaд. Мaсaлaн,
тaнњo дap сoли 2007 муњoљиpoн aз Aвpупo бa кишвapњoяшoн нaздики 14 миллиapд евpo
фиpистoдaнд. Нишoндoди мaзкуp aз нopaсoии сиёсaти муњoљиpaти ИA шaњoдaт медињaд.
Кишвapњoи aъзoи Иттињoд мебoяд сиёсaти хешpo дap ин сaмт њaмoњaнг нaмoянд. Кoњиши
демoгpaфї яке aз мaсъaлaњoи aсoсии њaёти иљтимoии кишвapњoи Aвpупoи Ѓapбї бa шумop
меpaвaд. Зaнњoи aвpупoие, ки бa фaъoлияти мењнaтї мaшѓулaнд, мaoши бaлaнд гиpифтa,
кўшиш мекунaнд, тo aввaл сoњиби хoнa, aвтoмoбил гapдaнд. Тaвaллуди тифл бa дaвpaи
бaъди 35-38 сoлaгї pсoт меoяд, вaле тaъхиp дap ин сaмт бa тaвaллуди фapзaндoни нoсoлим
вa ё безуppиётї мусoидaт менaмoяд. Дap њaёти муoсиp ин тaмoюл мaънoи oнpo дopaд, ки
теъдoди нaбеpaњo дap муќoисa бo нaсли бoбoњo ду бapoбap кaм мешaвaд. Aз ин pў
нишoндoди тaвaллуди њapсoлa дap Oлмoн тўли 50 сoл aз 1,3 млн тo 650 њaз, нaфap ихтисop
гapдидaaст. Пaдидaи хoсе, ки дap Aвpупo бa нaзap меpaсaд, ин кoњиши сaтњи тaвaллуд
мебoшaд. Тибќи тaдќиќoти oлимoн дap тaмoми 27 кишвapи Иттињoд aфзoиши aњoлї дигap
сaтњи муoсиpи теъдoди aњoлиpo дap oяндa тaъмин кapдa нaметaвoнaд. Бa ќaвли oнњo тaнњo
бapoи дaстгиpии сaтњи муoсиpи шумopaи aњoлї, мебoяд тo њap як зaни ќoбили тaвaллуд бa
њисoби миёнa 2,1 кўдaк дoштa бoшaд. Дap Фapoнсa, Бpитaния, Иpлaндия вa кишвapњoи
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скaндинaвї сaтњи тaвллуди зaнњo бa 1,8 тo 2 кўдaк poст меoяд. Ин нишoндoд бapoи нигoњ
дoштaни сaтњи њoзиpaи aњoлї нoкифoя мебoaшд. Дap Oлмoн, Aвстpия, Швейтсapия вa
Белгии бa њap зaн 1.5 кудaк, бa кишвapњoи Aвpупoи Мapкaзї вa Шapќї 1,3 кўдaк poст
меoяд. Oмилњoи aсoсии вoќеияти мaзкуp бo сaтњи пaсти тaвaллуд дap oилaњoи aвpупoї,
дoдaни иљoзaт бa никoњњoи якљинсa, aфзoиши безуppётї њaмчун нaтиљaи инќилoби
шaњвoнї, сaтњи бaлaнди фoњишaгии кўдaкoн, исќoти њaмл (дap кишвapњoи ислoмї ин
aмaлњo тaвaссути њукми ќaтл љaзo дoдa мешaвaнд), истифoдaи мaвoди мухaддиp, густapиши
aтеизм (бехудoї) вa ѓaйpa aлoќaмaнд мебoшaнд. Дap бapoбapи ин oилaњoи мусулмoн oдaтaн
дopoи фapзaндoни зиёд, aхлoќи сoбит, сoлимии љисмoнї вa pўњиpo сoњибaнд. Шoяд ин
нишoнaњoи шикaсти тaмaддуни aвpупoї, њaмчун миллaти пўсидa дap ѓуpуби тaъpихи oн
бoшaд? Ёдoвap мешaвем, ки дap ин бopa aксapи муњaќќиќoни илми геoпoлитикa aз O.
Шпенглеp вa Н. Дaнилевский тo Л. Гумилев вa Ж.И. Кустo хaбap дoдa будaнд. Aз ин pў
aвpупoињopo зapуp aст, ки пеш aз њaмa бa тaќвият дoдaни љaнбaњoи мaънaвї вa aњлoќии
њaёти хеш шуpўъ нaмoянд. Тaнњo дap суpaти paфъи мaсoили мapбутa имкoни муќoвимaт
дap бapoбapи paвaндњoи мaзкуp фapoњaм меoяд. Мapкaзи муњимтapини муњoљиpaти
бaйнaлхaлќии ќуввaи кopї Aвpупo мaњсуб мешaвaд. Дap ин љo 20 млн. муњoљиpoни ќoнунї,
aз љумлa дap Иттињoди Aвpупo — 13 млн. бa ќaйд гиpифтa шудaaнд.
Хусусиятњoи хoси муњoљиpaти муoсиppo метaвoн чунин apзёбї нaмуд:
1. Муњoљиpaт тaмoми мaнoтиќи oлaмpo фapo гиpифтa, хислaти љaњoнї кaсб
нaмудaaст. Дap сoлњoи 90-ум теъдoди муњoљиpoн дap дунё бa 45 млн. бapoбap буд. Њoлo
тибќи бaъзе мaълумoтњo ин paќaм бa 150 млн. нaфap paсидaaст.
2. Aгap дap сoлњoи 50—70-уми aсpи XX муњoљиpaт aсoсaн aз кишвapњoи мутapaќќї бa
сaмти кишвapњoи пешpaфтa љapaён дoштa бoшaд, пaс њoлo муњoљиpaти мењнaтї aз
кишвapњoи пешpaфтa бa дaвлaтњoи нисбaтaн ќaфoмoндa бa нaзap меpaсaд.
3. Oмили aсoсии муњoљиpaти мењнaтї иќтисoдї бoќї мемoнaд.
4. Бa муњoљиpaти мењнaтї тенoлoгияњoи муoсиpи истењсoлoт низ мусoидaт менaмoяд.
Ин aмp пеш aз њaмa бo фaъoлияти шиpкaтњoи фapoмиллї, ки истењсoлoтpo дap низoми
хoљaгии љaњoнї бa poњ мемoнaнд, aлoќaмaнд мебoшaд.
5. Aфзoиши муњoљиpaти мењнaтии ѓaйpиќoнунї. Тaнњo дap oѓoзи сoлњoи 90-ум дap
Aвpупo 2 млн. вa дap ИМA 6 млн. (тибќи мaълумoтњoи дигap 13 млн.) муњoљиpoни
ѓaйpиќoнунї бa ќaйд гиpифтa шудa будaнд.
6. Дap муњoљиpaти бaйнaлхaлќї тaѓйиpoтњoи сифaтї вoбaстa бa инќилoбњoи илмїтехникї бa нaзap меpaсaнд. Aкнун дap бaйни муњoљиpoн сaњми кaдpњoи бaлaндихтисoс
бештap шудaистoдaaст.
7. Кишвapњoе, ки пештap мaќoми метpoпoлияpo дoштaнд aксapaн бa вopидoти ќуввaи
кopї aз сoбиќ мустaмликaњo вa кишвapњoи тoбеъ мaшѓулaнд.
8. Aгap бa кишвapњoи aнъaнaвии муњoљиpaт (ИМA, Кaнaдa, Aвстpaлия, ЉAЉ) дap
aсpњoи XIX вa XX истиснoaн aвpупoињo њиљpaт мекapдaнд, пaс њoлo aксapи муњoљиpoнpo
бa ин сaмт сoкинoни Oсиё, Aмpикoи Лoтинї, Aфpиќo вa њaвзaи бaњpи Кapиб тaшкил
медињaнд.
9. Дaхoлaти бештapи кишвapњo бa ин paвaнд.
Aйни зaмoн теъдoди умумии aшхoсе, ки дap хopиљи кишвap (беpун aз зoдгoњ) зиндaгї
менaмoянд бa 175 млн. нaфap paсидaaст. Ин paќaм aз нишoндoди ќapни гузaштa ду бapoбap
зиёд мебoшaд. Равандњои њамгирої худ ба худ, ѓайримуташаккил, бе чањорчўбаи идорї аз
љониби кишварњо ва маќомоти байнидавлатї вуљуд дошта наметавонад.
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МУШКИЛOТ ВA ДУPНAМOИ ҲAМГИPOИ ДAP ИТТИҲOДИ AВPУПO
Ташаккули маљмуаи минтаќавии њамгирої дар маљмўаи пойдевори ањдномавї-њуќуќї фароњам меояд.
Гуруњњои зиёди кишварњо дар асоси созишномањои мутаќобила дар чањорчўбаи маљмўаи байнидавлатии
минтаќавї муттањид гашта, сиёсати муштаракро дар соњањои мухталифи њаёти иљтимої-сиёсї ва хољагї пеш
мебаранд. Вақте ки дар бораи механизми ҳамгироӣ дар минтақаи Аврупо сухан меронем, бевосита созмони
Иттиҳоди Аврупо пеши назар меояд. Имрӯз Иттињоди Аврупо бо назардошти манфиатњои сиёсї ва иќтисодї
28 кишвари Аврупоиро муттањид менамояд.
Калидвожањо: Хамгирої дар минтакаи Аврупо, байнидавлатхо, ичтимои-сиёси, хочаги, иттиходи
Аврупо,хамгирои, сиёсати муштарак, бевосита, мухталиф, мутакобила,ахдномави-хукуки.
ОБЩИЕ ВЫЗОВЫ И СОМНЕНИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА
Формирование пакета региональной интеграции будет основано на всеобъемлющей правовой базе. Многие
группы стран объединяются на основе взаимных договоренностей в рамках регионального
межправительственного комплекса и проводят общую политику в различных сферах общественнополитической и экономической жизни. Когда мы говорим о механизме интеграции в европейском регионе, мы
говорим непосредственно об организации Европейского Союза. Сегодня Евросоюз объединяет 28
европейских стран в политических и экономических интересах.
Ключевые слова: интеграция в европейском регионе, межгосударственная, социально-политическая,
экономическая, Европейский Союз, интеграция, общая политика, прямая, разнообразная, взаимная,
договорно-правовая.
COMMON CHALLENGES AND DOUBTS OF THE EUROPEAN UNION
The formation of a package of regional integration will be based on a comprehensive legal framework. Many groups
of countries unite on the basis of mutual agreements within the framework of a regional intergovernmental complex
and pursue a common policy in various spheres of social, political and economic life. When we talk about the
mechanism of integration in the European region, we are talking directly about the organization of the European
Union. Today the European Union unites 28 European countries in political and economic interests.
Keywords: integration in the European region, interstate, socio-political, economic, European Union,
integration, common policy, direct, diverse, mutual, contractual and legal.
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ФАЛСАФА - ФИЛОСОФИЯ
УДК: 301:32
ВОБАСТАГИИ НАВРАСОНУ ҶАВОНОН БА ИНТЕРНЕТ
Амирхонова Ҷ.З.
Институти фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқӣ ба номи А. Баҳовиддинови АМИТ
Имрӯз ҷаҳон дар вазъияти хеле мураккаби сиёсӣ, бархурди тамаддунҳо, раванди
ҷаҳонишавӣ, авҷи ҷангҳои иттилоотӣ ва инчунин ҷараёни босуръати рушди техникаю
технологияи навин қарор дорад. Бо пайдо шудани алоқаи кайҳонӣ имрӯз дар кураи замин
воситаи нави паҳн намудани иттилоот ба вуҷуд омадааст, ки яке аз онҳо «шабакаҳои
интернетӣ» ба шумор меравад. Дар аввалҳои асри ХХI дар сохтори иҷтимоии ҷомеа
тағйироти кулии сифатӣ ба вуҷуд омад. Ҳамзамон, ин тағйирот ба тамоми соҳаҳои
ҷамъияти таъсири худро расонида, диққати тадқиқотчиёни ҳамаи соҳаҳоро ба худ ҷалб
намудааст. “Вобастагии интернетӣ” (интернет аддиксия) яке аз ҷиҳатҳои манфии
истифодабарии интернет мебошад, ки давоми 20 сол дар давлатҳои хориҷа ва 10 сол дар
Россия предмети баҳсҳои илмии коршиносон ќарор гирифтааст [4]. Давоми даҳ соли охир
интернет қисми ҷудонопазири ҳаёти аксарияти аҳолии рӯи ҷаҳон гардидааст. Имрӯзҳо ҳар
як шахс барои робита, муносибат ё худ барои дастрас намудани иттилооти зарурӣ аз
шабакаи ҷаҳонии интернет истифода мебарад. Албатта, интернет дар замони муосир
аҳамияти калон дошта, сарчашмаи асосии иттилоот, воситаи азхудкунии маҳорату
донишҳо, ёрдамчӣ дар фаъолияти кории инсон гаштааст. Лекин дар баробари ҳамаи
ҷиҳатҳои мусбиаш, интернет як қатор оқибатҳои ногуворро ба бор оварда метавонад.
Олимони тамоми ҷаҳон зикр менамоянд, ки вобастагии интернетї ботадриҷ инкишоф
меёбад ва ба ин хатар њар як истифодабарандаи интернет гирифтор шуда метавонад. Яке аз
мушкилоти ҷиддӣ, ки дар натиҷаи вобаста шудан ба интернет ба вуҷуд меояд – ин эътироф
накардани ҳаёти ҳақиқӣ ва ворид шудан ба ҳаёти маљозї (виртуалӣ) мебошад, ки дар натиҷа
фард метавонад аз ҷамъият дур монда, пурра ба ҳаётӣ маљозї дода шавад. Омӯзиши
вобастагии интернетӣ яке аз масъалаҳои сотсиологӣ ба ҳисоб меравад, чунки оқибатҳои он
ба ҷомеаи муосир таъсири назаррас доранд. Нақши интернет дар зиндагии ҳар як нафари
мо басо муҳим мебошад. Дар замони муосир одамеро пайдо кардан душвор аст, ки барои
гирифтани иттилоот, алоқа, муошират, фаъолияти корӣ аз шабакаи умумиљаҳонии
интернет истифода набарад. Интернет, яке аз намудҳои қуллайтарини алоқа ба ҳисоб
меравад. Бо вуҷуди ин, падидаи вобастагии интернетӣ низ рӯз аз рӯз инкишоф ёфта
истодааст. Хусусияти фарқкунандаи вобастагии интернетї аз дигар намуди вобастагиҳо ин
набудани эътирофи ҳақиқат ва ҳамзамон худи вобастагӣ мебошад. Чунин шахсони кӯшиш
доранд, ки вақти бештарашонро дар интернет гузаронанд ва ин рафторашонро на ҳамчун
вобастагӣ, балки як рафтори оддӣ эътироф менамоянд. Лекин дар ҳақиқат чунин нест,
вобастагии интернетӣ мисли дигар намуди вобастагиҳо (маводи мухаддир, нӯшокиҳои
спиртӣ) дар беруншавӣ аз ҳаёти ҳақиқӣ зоҳир мегардад. Одатан, одамони ба интернет
вобастабуда вақташонро дар истифодабарии интернет назорат карда натавониста,
муносибат бо аъзоёни ҷамъиятро қатъ намуда, ба ҳаёти тахаюлии худ ворид мегарданд. Ба
ақидаи яке аз барандагони таҳқиқи вобастагии интернетӣ К. Янг дараҷаи вобастагӣ на бо
шумораи вақти дар интернет сарф шуда муайян мегардад, балки бо маҷмуи вақти
аздастдодаи ҳаёти ҳақиқӣ муайян карда мешавад. Аввалин нафароне, ки зуҳуроти
вобастагӣ аз интернетро омӯхтаанд, равоншиносони амрикоӣ К. Янг ва И. Голдберг (1994)
мебошанд. Худи мафҳуми “вобастагии интернетӣ”-ро доктор Айвен Голдберг соли 1996
истифода бурдааст. Ҳангоме, ки олимон дар бораи вобастагии компютерӣ ё интернетӣ
сухан мегӯянд, онро дар назар доранд, ки одамон дар як рӯз то 18 соат вақти худро дар
назди компютер, интернет, бозиҳои компютерӣ гузаронида, олами хаёлии онро ҳамчун
воқеияти зиндагӣ қабул мекунанд. Ба андешаи мутахассисон айни замон 10% -и
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истифодабарандагони интернет ба чунин вобастагӣ гирифторанд [2; 183]. Вобастагии
интернетӣ – ин вайроншавии психикӣ, аз ҳад зиёд истифодабарии он, яъне назорат карда
натавонистани вақти гузариши худ дар интернет ва дар вақташ аз шабака баромада
натавонистан мебошад. Равоншиносон падидаи вобастагии интернетро ба вобастагии
маводи мухаддир ва нушокиҳои спиртӣ муқоиса менамоянд. Дар ҳақиқат, мо бояд ба ин
мавзӯъ беаҳмиятӣ зоҳир накунем. Аз тадқиқотҳои гузаронидашуда бармеояд, ки аз ҳад зиёд
истифодабарии интернет ва беназоратии вақт ба вобастагӣ оварда, дар натиҷа системаи
асабро хароб мегардонад ва бо мурури замон ин вобастагӣ инсонро аз андешаронӣ ва
фикркунии амиқ боз медорад.
Николасс Карр яке аз олимони машҳури равандҳои идоракунӣ дар якҷоягӣ бо гурӯҳи
тадқиқотчиёни психологӣ ба чунин хулоса омаданд, ки дар натиҷаи зуд-зуд воридшавї ба
шабакаҳои иҷтимоӣ ва ба он вобаста шудан, мағзи сари инсон қобилияти таҳлилнамоиро
аз даст медиҳад ва одамро ҳасоснок мегардонад. Ҳангоми таҳлилнамои ин падидаи ногувор
бояд якчанд навъи онро аз ҳам фарқ намуд: Аз ҳама навъи паҳншудаи интернет вобастагӣ
ин муоширати бемањдуд дар саҳифаҳои иҷтимоӣ ва паёмрасонакҳои гуногун мебошад. Бояд
қайд намуд, ки дар ин қатор шумораи наврасону ҷавонон зиёд мебошад. Ба ин гурӯҳ
эҳтимоли дохилшавии шахсоне вуҷуд дорад, ки дар зиндагии ҳаррӯзаашон дар муошират
бо дигарон мушкилот дошта бошанд. Аз ин рӯ, барои ҷуброн намудани он аз шабакаҳои
иҷтимоӣ истифода мебаранд. Олимоне, ки падидаи вобастагии интернетиро меомӯзанд,
чунин қайд менамоянд, ки ҳам шахсони ба “шабака” ворид нашуда ва ҳам шахсони
воридшуда бо дӯстон ва шиносон аз намуди муоширати онлайн (мустақим) истифода
мебаранд (гарчанде мақсади онҳо дар шабака ин ҷустуҷӯи иттилоот мебошад), лекин ин
муошират танҳо дар доираи алоқаҳои мавҷудбуда амалӣ мегардад. Аммо, дар одамоне, ки
аз ин намуди вобастагии интернетӣ мушкилӣ мекашанд, кӯшиш менамоянд, ки аз ҳисоби
шиносҳои нав сотсиализатсия гарданд. Агар дар маҷмӯъ гирем ин навъи вобастагӣ бештар
дар наврасону ҷавонон дида мешавад, ки сабаби он на танҳо пешрави техникаву
технология, балки ин ба давраи гузариши синнусолӣ ва ивазшавии гармонҳои организми
инсон вобастагӣ дорад. Махсусан, дар ҳамин синну сол масъалаи муошират ва пайдошавии
дӯстони нав муҳим мегардад. Наврасон дар ҷаҳони тахайюлии худ қарор дошта,
мустақилиятиашонро нишон медиҳанд. Сабаби дигари ин навъи вобастагӣ ба мизоҷи одам
алоқаманд мебошад. Одамоне, ки фикру андешаашонро баён карда наметавонанд, нуқтаи
назари шахсиро надоранд, аз баромадҳои оммавӣ дурӣ меҷӯянд, аз маҳкумкунии ҷомеа ва
атрофиён метарсанд танҳо дар чунин шабакаҳо худро озод ҳис менамоянд. Чунин одамон
дар саҳифаҳои иҷтимоӣ суҳбат ва муошират намуда, ба ягон эътироз ҳам дучор
намегарданд. Навъи дигари вобастагии иттилоотӣ “онлайн-серфинг” ё ин ки зарурати
дастраснамоии иттилооти бемаҳдуд, бе ягон зарурат ва мақсад дар ҷустуҷӯи иттилоот
будан мебошад. Одамони вобасташуда аз як шабака ба шабакаи дигар, аз як базаи
маълумотҳо ба дигар ва ҳамин тавр рўзҳову соатҳо метавон дар ҷустуҷӯи иттилооти нав ба
нав бошанд. Дар натиҷаи чунин ҷустуљӯи беасос одам метавонад аз бисёр воқеаҳову
ҳолатҳои ҳақиқӣ ақиб монад. Навъи сеюми интернет вобастагӣ – ин вобастагии компютерӣ
ба ҳисоб меравад. Барои чӣ љавонону наврасон ба онлайн-бозиҳо ҷалб мегарданд? Яке
барои гузаронидани вақт, дигараш барои асабро ором кардан ва сеюмин бошад тамоман аз
бекорӣ. Барои дар мусобиқаҳои варзишӣ ғолиб омадан дар ҳаёти ҳақиқӣ агар мушкил
бошад ё ягон маҳоратро талаб намояд, аммо дар бозиҳои компютерӣ ғолибиятро ба даст
овардан он қадар мушкил нест. Аз ин рӯ, бештари ҷавонону наврасон ба онлайн бозиҳо ё
худ бозиҳои компютерӣ рӯ оварда, озодона метавонанд ғолибиятро ба даст оранд ва каме
ҳам бошад, талаботашонро қонеъ гардонанд. Наврасоне, ки ба чунин бозиҳо дода
мешаванд ба буҷети иқтисодии оилаашон низ таъсир мерасонад. Яке аз намудњои машҳури
ин навъи бозиҳо, ба мисли “Word of Workoft” мебошад, ки ба ин бозӣ одам тез вобаста
шуда, ҳангоми аз як сатҳ ба сатҳи дигар гузаштан дар одам эҳсоси қаноатмандӣ пайдо шуда,
ҳамин тавр, завқ бештар ва бештар пайдо мегардад. Навъи дигари вобастагии интернетӣ –
ин онлайн-казино мебошад. Онлайн-казино имрӯзҳо яке аз навъи машғулияти одамон,
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махсусан, ҷавонону наврасон мебашад, ки шумораи аъзоёни онҳо рӯз аз рӯз зиёд шуда
истодааст. Аломатҳо ва инчунин сабабҳои ин навъи вобастагии интернетӣ ба мафҳуми
“игромания” алоқаманд мебошад. Яъне истифодабарандагони бо хоҳиши бадастории
маблағ ба он вобаста шуда, дар оқибат бо мақсади пулкоркунӣ, баръакс, маблағи
доштагиашонро аз даст медиҳанд. Инчунин, қулай ва дастрасии он шумораи
истифодабарандагони худро афзун гардонда, махсусан, марказҳои букмекирӣ айни ҳол
қариб тамоми наврасону ҷавононро ба худ ҷалб намудааст. Навъи охирини вобастагии
интернетӣ – ин майли кибершаҳвонӣ ё тамошои филмҳои характери шаҳвонӣ дошта
мебошад. Агар дар назари аввал ин ягон тааҷубовар набошад, лекин бояд қайд намуд, ки
ин яке аз навъҳои бадтарини вобастагӣ мебошад. Имрӯзҳо садҳо ҳамсарон бо ҳамин сабаб
аз ҳам ҷудо мешаванд. Ҳангоми ба вуҷуд омадани мушкилот байни ҳамсарон ё қонеъ
нагардии талаботҳои шаҳвонии яке аз ҳамсарон эҳтимоли рӯ овардан ба тамошои ин гуна
филмҳо вуҷуд дорад. Бо ҳамин тарз, яке аз ҳамсарон талаботҳои қонеънагардидаашро
қонеъ мегардонад. Дар натиҷа одамоне, ки ба он вобаста мегарданд, шавқу ҳавасашонро
дар муомила бо оила, дӯстон, хешу табор гум менамоянд, ки дар натиҷа ин ба ҳолати рӯҳии
инсон низ таъсири манфӣ мерасонад. Вобастагии интернет инчунин дар баробари
проблемаҳои иҷтимоияш ба проблемаҳои иқтисодиро низ дорад. Бисёре аз шахсони ба
интеренет вобастагӣ дошта, пас аз 6 моҳи истифодаи интерент ба ин зуҳурот дучор
мешаванд [3, с. 27]. Чунин шахсон интернетро асосан барои муошират, қаноатмандии
шаҳвонӣ ва ба қаҳрамони хаёлӣ табдил ёфтан, махфӣ мондан ва осонии бакорбарии он
истифода мебаранд. Баъдан, шахс ба воқеияти хаёлӣ ворид шуда, худро аз мушкилоти
воқеии зиндагӣ раҳо намудан мехоҳад. Худбаҳодиҳии паст, муоширати зинда карда
натавонистан, ноқаноатмандӣ аз худ ва эҳтироми дигарон низ шахсро ба вобастагии
интернетӣ гирифтор карда метавонад. Чунин одамон вақти худро дар шабакаи интернетӣ
назорат карда наметавонанд ва дар назди интернет шабҳоро бо бехобӣ мегузаронанд. Дар
корхонаҳо чунин одамон интернетро на барои кор, балки барои қаноатмандии шахсии худ
истифода мебаранд. Ҳатто дар як тадқиқот муайян шуд, ки кормандони он барои кор танҳо
23%-тарифи интернетиро истифода мебурдаанду халос [5, с. 48]. На ҳамаи одамон ба
вобастагии интернетӣ, балки шахсони алоҳидаи ба вобастагӣ майлдошта ва камирода
гирифтор мегарданд. Наврасон ба интернет вобастабуда ҷаҳонбинии худро доранд. Онҳо
худро назорат карда ва имкониятҳояшонро низ маҳдуд карда наметавонанд. Ҳатто чунин
меҳисобанд, ки дар ҳаёт низ мисли интернет худро аз нав ба қайд гирифтан мумкин аст.
Наврас чи қадаре, ки ба интернет чуқуртар фурӯ равад, ҳамон андоза аз волидону наздикон
ва ҳамсолони худ дур мешавад. Барои он, ки ба вобастагии интернетӣ мубориза барем, пеш
аз ҳама бояд вобастагии худро эътироф намуд, ки ҳақиқатан чунин проблема вуҷуд дорад.
Бояд дарк намуд, ки фақат худи инсон бо иродаи хеш аз он даст кашида метавонад. Аз ҳама
роҳи осон ва маҳсулноки мубориза бо вобастагии интернет – ин бозгашти инсон ба ҳаёти
ҳақиқӣ ва дар тули якчанд муддат аз мавҷудияти интернет тамоман фаромӯш кардан аст.
Инчунин бештари баромадан ба сайру гашти боду ҳавои тоза, вохурӣ бо дӯстон, машғул
шудан ба варзиш, иштирок дар маҳфилҳои гуногун, машғулшавї ба хониш ва мутолиаи
китоб, аъзошавї ба ҳар гуна мањфилҳо, курсҳои забономӯзӣ, курсҳои кўтоҳмуддати
касбомӯзӣ ва машғул шудан ба дигар корҳои ба дил наздик метавонад шахси
вобасташударо аз ҳаёти тахайюлиаш берун барорад.
АДАБИЁТ
1. Атоев И. Теъдоди истифодабарандагони Интернет дар Тољикистон ба 2,3 млн. нафар расид [манбаи
электронї]. URL: https://khovar.tj/2017/08/il-om-on-atoev-tedodi-istifodabarandagoni-intnrnet-dar-to-ikistonba-2-3-mln-nafar-rasid/ (санаи истифодабарї: 25.05.2021).
2. Бурова В.А. Результаты исследования интернет-зависимости среди пользователей Рунета / В.А. Бурова //
Тезисы докладов 60-й - 61-й итоговой научной конференции студентов и молодых ученых. – Новосибирск,
2000 – 253 с.
3. Войскунский А.Е. Феномен зависимости от Интернета // Гуманитарные исследования в Интернете / А.Е.
Войскунский. Под ред. А.Е. Войскунского. – М.: Можайск-Терра, 2000. – С.11-40.

45

4. Интернет в России и мире // bizhit.ru (дата обращения: 07/04/2016)
5. Короленко Ц.П. Интернет-зависимость в русскоязычном секторе интернета / Ц.П. Короленко, В.А.
Лоскутова // Принята к публикации в "Бюллетень СО РАМН". – 2004. – №4. – С. 45-49.
6. Internet Users by Country (2016) - Internet Live Stats (англ.). URL: www.internetlivestats.com (дата обращения:
25.05.2021 г.).
7. URL: www.info.maorif.tj (дата обращения: 25.05.2021 г.).
ВОБАСТАГИИ НАВРАСОНУ ҶАВОНОН БА ИНТЕРНЕТ
Дар мақолаи мазкур паҳлуҳои гуногуни татбиқи шабакаҳои иҷтимої, мафҳум, моҳият ва вобастагии
интернет, нақши интернет дар ҳаёту фаъолияти ҷавонон, ҷиҳатҳои мусбӣ ва манфии интернет, сабабҳо ва
оқибатҳои иҷтимоии он ва роҳҳои бартарафнаомии вобастагии интернетї дар байни ҷавонону наврасон дида
баромада шудааст. Имрӯз ҷаҳон дар вазъи хеле душвори сиёсӣ, бархӯрди тамаддунҳо, раванди ҷаҳонишавӣ,
авҷи ҷангҳои иттилоотӣ, инчунин рушди босуръати технологияҳои нав қарор дорад. Бо пайдоиши алоқаи
кайҳонӣ имрӯз дар рӯи замин василаи нави паҳнкунии иттилоот пайдо шудааст, ки яке аз онҳо Интернет
мебошад. Вобастагии интернетӣ – ин вайроншавии психикӣ, аз ҳад зиёд истифодабарии он, яъне назорат
карда натавонистани вақти гузариши худ дар интернет ва дар вақташ аз шабака баромада натавонистан
мебошад. Равоншиносон падидаи вобастагии интернетро ба вобастагии маводи мухаддир ва нўшокиҳои
спиртӣ муқоиса менамоянд.
Калидвожањо: интернет, шабакаҳои иҷтимоӣ, иттилоот, мубодилаи иттилоот, интернет-аддиксия,
муоширати бемаҳдуд, онлайн-серфинг, бозиҳои компютерӣ, вобастагии киберӣ.
ИНТЕРНЕТ - ЗАВИСИМОСТь СРЕДИ ПОДРОСтКОВ И МОЛОДЁЖИ
В данной статье рассматриваются различные аспекты реализации социальной сети, концепция, сущность и
зависимость интернета, роль интернета в жизни и деятельности молодых людей, его положительные и
отрицательные стороны, социальные причины и его последствия, а также способы их устраения среди молодёжи и
подростков. Сегодня мир находится в очень сложной политической ситуации, столкновении цивилизаций, процессе
глобализации, пике информационных войн, а также стремительном развитии новых технологий. С появлением
космической связи сегодня на Земле появились новые средства распространения информации, одним из которых
является «Интернет». Интернет-зависимость — это психическое расстройство, чрезмерное использование, то есть
неспособность контролировать время, проведенное в Интернете, и неспособность вовремя покинуть сеть.
Психиатры сравнивают феномен интернет-зависимости с наркотической и алкогольной зависимостью.
Ключевые слова: интернет, социальные сети, информация, обмен информацией, интернет – зависимость,
неограничение общение, онлайн – серфинг, компьютерные игры, кибер зависимость.
INTERNET ADDICTION AMONG ADOLESCENTS AND YOUth
This article examines various aspects of the implementation of a social network, the concept, essence and dependence
of the internet, the role of the internet in the life and work of youth, it is positive and negative sides, social causes and its
consequences, and ways to eliminate their among young and adolescents people. Today the world is in a very difficult political
situation, the clash of civilizations, the process of globalization, the peak of information wars, as well as the rapid
development of new technologies. With the advent of space communications, new means of information dissemination have
appeared on Earth today, one of which is the Internet. Internet addiction is a mental disorder, overuse, that is, the inability to
control the time spent on the Internet and the inability to leave the network in time. Psychiatrists compare the phenomenon
of Internet addiction with drug and alcohol addiction. In fact, we should not remain indifferent to this issue.
Keywords: internet, social networks, information, information exchange. Internet addiction, unlimited
communication, online surfing, computer games, cyber addiction.
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СИНЕРГЕТИКА – ЊАМЧУН ПАРАДИГМАИ ТАФАККУРИ ИҶТИМОӢ
Абдухалилов Содиќ
Донишгоњи миллии Тољикистон
Дар самти тафсири равандҳои худсозии иҷтимоӣ аз ҷониби асосгузорони синергетика
И. Пригожин ва Г.Хакен саҳми муайяне гузошта шудааст. Ғояҳои консептуалии ин олимон
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барои дарк намудан ва фаҳмидани моҳияти равандҳои синергетикӣ дар муҳити иҷтимоӣ
имконоти зиёде фароњам сохтаанд. Аз таърифи синергетика маълум аст, ки он як назарияи
ҳозиразамон оид ба худташкилшавӣ ва ҷаҳонбинии наве мебошад, ки бо омӯзиши зуҳуроти
худтанзимкунӣ, ғайрихаттӣ, нобаробарӣ, эволютсияи глобалӣ, омӯзиши раванди ба тартиб
даровардани бетартибӣ, тағйироти бифуркасионӣ, тағйироти хусусиятҳои асосии
равандҳои эволютсионӣ мебошад. Соҳаи проблемаҳои синергетика ба мафҳуми
"худтанзимкунӣ" нигаронида шуда, ба фаҳмиши моҳият, принсипҳои ташкил ва
эволютсияи охирин тамаркуз шудааст [2 сањ 322]. Дар синергетика, “худтанзимкунӣ”
ҳамчун равандҳои пайдоиши сохторҳои макроскопии ба тартиб даровардашуда, ки дар
фазо-вақт ва дар системаҳои мураккаби каҷхатта буда, дар ҳолати аз мувозинат дур дар
наздикии нуқтаҳои махсуси интиқодӣ қарор доранд (онҳоро нуқтаҳои бифуркасионӣ
меноманд), ки дар он рафтори система ноустувор мегардад. Дар ин нуқтаҳо система
метавонад таҳти таъсири зарбаҳои ночиз (амалҳои хурд) ё тағъирёбанда ҳолати худро
сифатан тағйир диҳад. Чунин гузариш ҳамчун пайдоиши низом аз хаос тавсиф мешавад.
«Синергетика иерархияи ноустувории тартибҳои гуногун ва пайдарпаии онҳоро баррасӣ
мекунад. Дар ин замина, синергетика бо ёрии чунин мафҳумҳо, ба монанди ноустувори
системаҳо ва сенарияи таҳаввулоти онҳоро аз бетартибӣ ва баръакс фаро мегирад » [1 сањ
511]. Яке аз асосгузорони синергетика ва муаллифи истилоҳи "синергетика", пажӯҳишгари
олмонӣ Герман Хакен чунин мешуморад, ки барои пайдо кардани принсипҳои умумии
ҷараёни худтанзимкунӣ истифода аз маҷмӯи фанҳои мухталиф зарур аст. Дар худи
синергетика бошад, аллакай қонунҳои умумии пайдоиши сохторҳои фазоӣ-замонавии
системаҳои гуногун, худтанзимкунӣ ва фаъолияти онҳо мавҷуданд [7 сањ 28-29].
Синергетика дорои як љавњари ќавии ба таври кофӣ ташаккулёфта дар шакли
механизмҳои кашфшуда ва аз ҷиҳати илмӣ тавсифшудаи эволютсияи системаҳои мураккаб
мебошад. Баъзе натиҷаҳое, ки мо тавассути онњо ҷаҳонбинии худро ташаккул медињем, дар
шакли теоремаҳои математикӣ собит шудаанд. Дар хотир бояд дошт, ки «таҳкурсии
мустаҳкам» -и назарияи нави худсохторї аз ду кашфиёти бунёдӣ иборат аст: кашфи
ҷозибаҳои аҷиб ва кушодани низомҳои бошиддат (режими аз поён ба боло), ки ҳар ду ин
кашфиёт њам аҳамияти бузурги фалсафӣ доранд. Маҳз ҳамин кашфиётҳо, имкон медиҳанд,
ки пул байни синергетика, ки аслан дар илмҳои табии рушд кардааст (дар таҳлили
ғайримарказӣ, термодинамикаи номувозинат, назарияи хаос, геометрияи фракталӣ) ва
илмҳои гуманитарӣ (когнитология, эпистемология, фарҳангшиносӣ, ҷомеашиносӣ,
демография, иқтисодиёт) ба вуҷуд ояд [3 сањ 258]. Дар иртибот ба суханони боло О.М.
Князева чунин қайд менамояд, ки аттракторҳо љузви нисбатан устувори система мебошанд,
ки бо тамоми гуногунии траекторияҳояшон системаро ҷалб мекунанд, ки дар натиља
система танҳо тавассути онҳо таҳаввул карда метавонад. Дар ҳақиқат, дар муҳити
ғайрихаттӣ, на ҳама маҷмӯи роҳҳои таҳаввулоти минбаъдаи система, балки танҳо як
миқдори муайяни онҳо имконпазир аст. Ин роҳҳои эҳтимолии таҳаввулоти система
шаклҳои идеалии ташаккули воқеан имконпазирро тавсиф мекунанд. Дар ин функсия
аттракторҳо ҳамчун сохторҳои эволютсионӣ, ки ғояҳои эҳтимолии муҳити
тағйирёбандаанд, амал мекунанд. Истилоҳи "њолати тезондан" (below-up - аз поён ба боло,
инчунин метавонад "афзоиш" тарҷума шавад) маънои режими болоравии гиперболиро
дорад, ки дар он арзишҳои инфиродӣ дар муддати кӯтоҳ ба таври назаррас афзоиш меёбанд.
Синергетика ҷанбаҳо ва хосиятҳои навро аз қабили ноустуворӣ, ғайрихаттӣ ва кушода боз
мекунад (вариантҳои мухталиф барои оянда, мураккабии торафт ташаккулёбанда ва усулҳо
барои муттаҳидсозии онҳо, таҳаввулот ё қонунҳои коэволютсия). Ќобили зикр аст, ки то
пайдоиши синергетика ягон системаи ягонаи таҳқиқотӣ вуҷуд надошт ва маҳз бо пайдоиши
синнергетика имконият ба вуҷуд омад, ки натиҷаҳои гуногун дар соҳаи астрономия ва
космология, физика ва химия, биофизика, биохимия, генетика, биологияи молекулавӣ,
геология ва экология таҳлил ва ҷамъ оварда шаванд. Дар асоси чунин таҳқиқот ҷаҳонбинии
нав ташаккул меёбад. Олам ҳамчун як чизи мураккаб ва кушод ҳисобида мешавад, он
устувор нест, аммо дар ташаккул аст, он на фаќат вуҷуд дорад, балки доимо рушдёбанда
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мебошад. Консепсияи ҳастӣ ва ташаккул дар синергетика дар як системаи ягонаи
консептуалӣ муттаҳид карда шудааст. Ғояи эволютсия на танҳо ба илмњо оид ба мавҷудоти
зинда, балки ба илмҳои физика, космология ва дигар илмҳои дақиқ низ дохил карда
шудааст. Илми муосир афсонаи олами боэътимод ва устуворро рад мекунад. Олам акнун
дигар яхкардашуда ба назар намерасад, як бор танзим гардида ва то абад бетағйир
намемонад, балки ҳамчун ҷараёни равандҳои харобиовар ва эҷодӣ баррасӣ мешавад, ки дар
он на танҳо равандњои детерминї (пешакӣ муайян), балки равандҳои стохастикӣ (тасодуфӣ)
низ нақши муҳим доранд. Дар олам гардишҳои ғайричашмдошт зиёд буда, њама ба
интихоби роҳҳои рушди минбаъда марбутанд. Дар партави дониши нав, олам ҳамчун
системае фањмида мешавад, ки доимо такмил меёбад. Аз гуфтаҳои боло бармеояд, ки
синергетика ҳамчун ҷаҳонбинӣ ғояҳои анъанавиро мағлуб мекунад: микрофлюктатсияҳо ва
тасодуфӣ будан ҳамчун омилҳои ночиз барои сохтани назарияи илмӣ; ғайриимкон будани
таъсири назарраси кӯшишҳои инфиродӣ ба татбиқи равандҳои макроиҷтимоӣ; зарурати
рафъи номутаносибӣ, ноустувории ҷаҳонбинӣ; рушд ҳамчун омиле, ки моҳиятан як раванди
прогрессивии бидуни алтернатива мебошад; таносуби ҳаҷмҳои амалиёти назорати беруна,
ки дар система амал мекунанд, ҳаҷми натиҷаи интизоршаванда ва ѓайра [5 сањ 97]. Коинот
механизме нест, ки замоне Усто ӯро ба њаракат дароварда бошад ва тақдири он муайян
карда шуда бошад, балки як системаест, ки пайваста рушд мекунад ва худтанзимкунанда
аст. Аҳамияти кашфи қонуниятҳои муайяни равандҳои худтанзимкунӣ ва аз нав
ташкилдиҳии системаҳои мураккаб аз ҷониби синергетика дар он аст, ки фаҳмиши
муносибати байни ҳамоҳангӣ ва хаос, тартиб ва бетартибӣ, иттилоот ва энтропияро
комилан тағйир медињад. Маълум шудааст, ки бетартибӣ ин антитезиси мутлақи ҳамоҳангӣ
ва қувваи бениҳоят харобиовар нест, тавре ки қаблан ба назар мерасид, ин аќида нодуруст
буда, бетартибї ҳолати гузариш аз як сатҳи тартиб ба сатҳи баланди ҳамоҳангӣ мебошад.
Ин хулоса, ки аввалан дар омӯзиши системаҳои термодинамикӣ аз ҷониби
асосгузорони синергетика Илья Пригожин, Герман Хакен ва Сергей Курдюмов ба даст
омадааст, ба равандҳои иҷтимоӣ-фарҳангӣ низ паҳн шудааст. Чунин истифодаи васеи
принсипҳо ва қонунҳои синергетика масъалаи зарурати фаҳмиши фалсафии онҳоро ба миён
овард. Дар асоси синергетика дар фалсафа мушкилоти фрагментизми фалсафї ғалаба
менамояд, ки дар нимаи аввали асри ХХ пайдо шуда, ба манзараи пурраи олам ва мақом ва
нақши инсон дар он бармегардад. Ҳамаи ин талаб мекунад, ки ҳамзамон чунин
категорияҳои фалсафӣ ошкор ва мушаххас карда шаванд, ба монанди: сохтор ва система,
тартиб ва бетартибӣ, субот ва ноустуворӣ, содда ва мураккабӣ, ки дар тавсифи равандҳои
рушд истифода мешаванд. Зарурати аз нав дида баромадани мундариҷаи категорияҳои
«вақт» (дар заминаи фаҳмиши нав оид ба бебозгашт будани вақт ва тафсири нави
муносибати байни оянда ва ҳозираи муҳити ғайрихаттӣ), «фазо» (мундариҷаи ин категория
бо сабаби аз нав дида баромадани фаҳмиши анъанавии симметрии фазо васеъ мешавад),
«зарурат» ва «тасодуф», «детерминизм» ба миён омада, фањмиши дарки тасодуфӣ, ки дар
илми классикӣ таҳия шудааст, васеъ ва тағйир ёфтааст. Худи мафҳуми «рушд» дар заминаи
дастовардҳои илми муосир низ тамоман дигаргун гаштааст. Инчунин зарурати фаҳмидан
ва ба системаи категорияҳои фалсафӣ ворид кардани назарияҳои синергетикї барои
фаҳмидани онҳо ба миён омада буд: каҷхаттӣ ва бисёринтихобї (алтернативӣ), стохастикӣ
ва пешгӯинашаванда будани ҷараёни рушд, хаос ва тасодуфӣ дар пайдоиши як нав ва ѓайра
[8 сањ 41] .
а) каҷхаттӣ ва рушди алтернативӣ: илм дар охири асри ХХ - ибтидои асри XXI исбот
кард, ки тағйироти эволютсионӣ дар системаҳои мураккаби кушод барои тафсири
эволютсияи бефосила дар як самт кофӣ нестанд. Яъне, ҷудошавии олимон ва файласуфҳо
ба прогрессивҳо ва редуксионистҳо дар фаҳмидани равандҳои рушд бефоида аст, зеро
ҳардуи ин андешарониҳо ба тасвири нодурусти вобастагии ростхаттии (линейный) сабаб ва
натиҷа, гузашта ва ояндаи Нютон ва Лаплас асос ёфтаанд.
Сабаб на ҳамеша мундариҷаи натиҷаро пурра муайян мекунад, аз ин рӯ, дар олам
равандҳои стохастикӣ (тасодуфӣ, имконпазир) хатти якранги иртиботї вуҷуд надорад. Ин
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маънои онро дорад, ки хусусияти тағйирот дар раванди стохастикӣ бо мурури замон
наметавонад аслан дуруст тасаввур карда шавад. Аз назари илми муосир чунин њисобида
мешавад, ки дар рушди системаҳои мураккаб ду сатҳи эволютсия вуҷуд дорад. Якум, онҳо
бо субот ва пешгӯишавандагї тавсиф мешаванд; дуюм – онњо бо ноустуворӣ тафсир
меёбанд. Маънии мафҳуми каҷхаттӣ дар он аст, ки барои ташкили система роҳи ягонаи
рушд вуҷуд надорад, балки рушд ин майдони пайраҳаҳое мебошад, ки спектри потенсиалии
сохторҳоро дар бар мегирад, ки дар раванди тағйирот дар системаи худтанзимкунӣ ба
вуҷуд омада метавонанд. Ба ибораи дигар, системаи кушодаи каҷхатта дар ҳолати
ғайримувозинат аст ва чунин њолат интиқолдиҳандаи шаклҳои гуногуну деринаи ташкили
оянда мебошад. Дар ҳолати каҷхатта на ҳама маҷмӯи роњњои эволютсияи оянда имконпазир
аст, балки танҳо як спектри муайяни онҳо имкон дорад рушд намояд. Байни онњо охирин
шаклҳои идеалии ташаккулёбии воқеан имконпазирро тавсиф мекунад. Роҳҳои воқеии
таҳаввулоти система аттрактор номида мешаванд, яъне ҳолати нисбатан мӯътадили
система, ки тамоми гуногунии траекторияҳои онро ҷалб мекунад. Агар система ба конуси
аттрактор афтад, пас он ҳатман ба мавқеи нисбатан бартаридошта таҳаввул меёбад.
Сохторҳое, ки метавонанд дар ҳолати ноустувории система ба вуҷуд оянд, танҳо аз рӯи
хусусиятҳои дохилии система муайян карда мешаванд, на аз рӯи параметрҳои таъсири
беруна [8 сањ 244]. Консепсияи рушди олами каҷхатта моро водор месозад, ки мавҷудияти
қатъии рушди ҳам табиат ва ҳам ҷомеа, мавҷуд набудани роҳи ягонаи эволютсионии
рушдро тасдиқ карда, идеяи бисёримконотӣ ва роҳҳои алтернативии эволютсияро эътироф
намоем. Системаи ростхаттӣ дар доираи роҳҳои имконпазири рушди он ба таври қатъӣ
навишта нашудааст, ба назар чунин менамояд, ки дар соҳаи имконпазир он саргардон аст
ва ҳар дафъа тасодуфан танҳо ба яке аз роҳҳои рушди худ рӯ ба рӯ мешавад. Ин далели
раднопазир аст, ки ноустуворӣ ва тасодуф дар ҳаёти воқеӣ нақши муҳим доранд. Онњо
ҳамчун унсури муҳим ва зарурии олам амал мекунанд, алалхусус дар фаҳмиши моҳияти
равандҳои иҷтимоӣ, ки дар он бисёр зуњурот аз тасодуф вобаста аст.
б) нақши тасодуф дар рушди воқеият: тасодуф дер боз диққати файласуфонро ба худ
ҷалб карда буд, аммо табиати онро аксар вақт аз мавқеи бо њам муқобил шарҳ медоданд.
Ҳамин тавр, агар Демокрит тасодуфро танҳо ҳамчун надонистани роҳи ин падида фаҳмида,
онро воқеан зарур шуморида бошад, шогирди вай Эпикур тасодуфро таҳиягари
принсипҳои олам эълон кард. Файласуфон бо итминон исбот карданд, ки пайдоиши ҳар як
падида аз бисёр омилҳо, сабабҳо ва шароитҳо вобаста аст, ки амали муштараки онҳо ба он
оварда мерасонад, ки ин падида метавонад бо бисёр ҷиҳатҳо рушд кунад, вале дар ҳар сурат
он табдил додани имконият ба воқеият, яъне пайдоиши навро дар бар мегирад, ки дар он
ҳам мунтазамӣ ва ҳам тасодуфӣ мављуд аст. Аз ин рӯ, воқеият ҳамчун як имконияти
бадастомада, бо бисёр хусусиятҳои тасодуфӣ тавсиф мешавад ва ҳар як татбиқи амалӣ ба
таври объективӣ ҳамчун садама амал мекунад [8 сањ 324].
Дар охири асри ХХ фаҳмиши моҳияти тасодуф ва нақши онро дар муайян намудани
раванди пайдоиш синергетика кор карда баромадааст. Синергетика тасдиқ менамояд, ки
воқеан тамоми равандҳои кайҳонӣ дар зери таъсири омилҳои тасодуфӣ ва дар дараҷаи
номуайянӣ рух медиҳанд ва ин имкон медиҳад, ки нақши созандаи тасодуфро дар
равандҳои худташкилёбї ошкор карда, шароитеро, ки дар он тартиб ё сохтори нави фазоӣзамонӣ пайдо шуда метавонад, муайян созем. Таҳлили табиати тасодуф дар илм ва фалсафа
нишон дод, ки ду намуди тасодуф вуљуд дорад. Навъи якум тасодуфе аст, ки дорои
қобилиятҳои ѓанї мебошад ва онҳо ба таҳаввулоти роҳнамоии объектҳои система боис
мешаванд, ки дар асл сарчашмаҳои равандҳои рушд ва пайдоиши як навъи воқеият бошанд.
Дар ин ҳолат, зарурат аз тасодуф пайдо мешавад, ки дар натиҷаи ҳодисаи ибтидоии тасодуф
амал мекунад. Ин навъи тасодуф рушдро ҳамчун зуҳури ногаҳонї дар марҳилаҳои
буҳронии инқилоб, дар лаҳзаҳои муҳим ва нуқтаи куллан тағйирёбии рушд тавсиф мекунад.
Навъи дуюм иборат аз тасодуфҳое аст, ки бо ҳама гуна раванди тағйирёбанда дар вақти
ташаккул ёфтан ва пайдо шудани роҳ ҳамроҳ мешаванд. Ин тасодуфҳо ҳамчун зарурати
иловагӣ ва як шакли зуҳуроти он мебошанд. Фаҳмиши табиати тасодуф дар ин самт ба
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пуррагӣ ва амиқ дар фалсафаи нимаи дуюми асри XIX, дар солҳои 70-уми асри ХХ таҳлил
карда шудааст. Синергетика тафсири нави тасодуфи шакли дуюмро дод, ки аз доираи
фаҳмиши анъанавии ин намуди тасодуфҳо берун аст. "Агар тасодуфи навъи якум заруратро
ба вуҷуд орад, пас тасодуфи навъи дуюм элементи номуайяниро ба вуҷуд меорад ва ба ин
васила ба худташаккулёбї ва сохтор дар шакли мушаххаси он мусоидат мекунад." [6 сањ 12]
Синергетика нишон медиҳад, ки маҳз тасодуф, «саргардонї» -и системаро дар соҳаи
майдонҳои имконпазири рушд муайян мекунад. Кадом сохторҳои имконпазирро система
интихоб мекунад ва бо кадом роҳ рушд ё таназзули он идома хоҳад ёфт - ин ҳама ба омилҳои
тасодуфӣ вобаста аст, ки онҳоро пешакӣ пешбинӣ кардан номумкин аст. Система чӣ қадар
мураккаб бошад, ҳамон қадар шаклҳои гуногуни флуктуатсия амал мекунанд, ки
метавонанд устувории онро вайрон созанд. Аммо дар системаҳои мураккаб байни қисмҳои
системаҳои гуногун намудҳои гуногуни пайвастшавӣ мавҷуданд. Устувории система аз
оқибатҳои рақобат байни субот, ки тавассути пайвастшавӣ таъмин карда мешавад ва
ноустуворӣ, ки аз ҷониби флуктуатсияҳо ба вуҷуд меояд, вобаста аст. Системае, ки аз ҳадди
ниҳоии субот гузашта, ба як ҳолати вазнин афтодааст, нуқтаи бифуркатсия номида
мешавад. Дар ин лаҳза система ноустувор мегардад ва метавонад ба суботи нав, яъне ба
пайдоиши ҳолати нав гузарад. Чунин менамояд, ки система дар нуқтаҳои бифуркатсионї
пеш аз интихоби яке аз якчанд роҳҳои рушд ҷуръат намекунад. Дар муҳитҳои кушодаи
каҷхаттӣ, ки барои олами мавҷуда бештар хосанд, амали тасодуфӣ ба оқибатҳои назаррас
оварда мерасонад. Флуктуатсияҳои хурд метавонад шиддат гиранд ва система ба самти
«ташкилаи стихиявӣ» таҳаввул намояд, яъне флуктуатсияи ночиз метавонад оғози
таҳаввулотро дар самти куллан нав кунад, ё худ тамоми рафтори системаи макроскопиро
ба куллӣ тағйир диҳад. Флуктуатсияи тасодуфӣ ба таври ғайричашмдошт траекторияи
системаро тағйир медиҳад, гарчанде ки худи траекторияҳо ба аттракторҳо майл доранд ва
дар натиҷа онҳо системаро, ки нисбат ба шароити ибтидоӣ ноустуворанд, ба ҳолати нави
устувор мегузаронанд. Ба аќидаи И. Пригожин тартиби нав аз флуктуатсия ба вуҷуд меояд
[9 сањ 34]. Барои тафсири ин тезис ба мо ҳолатҳои метеорологї метавонанд хидмат кунанд,
ки зимни онњо изтироби ногаҳонӣ метавонад ба ҳолати нави куллан фарқкунанда оварда
расонад. Дар ин робита ба илм истиораи “таъсири шабпарак” (“эффект бабочки”) ворид
шудааст - як шабпарак, дар як лаҳзаи муайян ва дар ҷои даркорї болҳои худро зада,
метавонад дар он тарафи уқёнус тўфон ба амал оварад. Масалан, дар таърихи Русия як
ҳодисаи таърихї маълум аст - вақте ки дар як давраи шиддатнокии бузурги иҷтимоӣ гӯшти
кирмине, ки дар хўроки борш пайдо карданд, ба шўриши маллоҳон оварда расонд (ин
њодиса 27 июни соли 1905 дар киштии «Князь Потемкин Таврический» рух дод). Аз мисоли
дар боло овардашуда маълум мегардад, ки тартиб, субот ва тавозун дар рушди системаҳои
мухталиф нақши муҳимро намебозанд, балки ноустуворӣ ва номутаносибӣ нақши
муҳимтарро мебозанд. Синергетика исбот мекунад, ки хаос, ноустуворӣ ва тасодуфӣ барои
тавлиди ашёву зуњуроти нав заруранд. “Хаос сарчашмаи оғози созанда, манбаъ ва шарти
асосии раванди рушд мебошад”[8 сањ 324]. Њангоме ки хаос чизеро вайрон кунад, њатман
чизи навро бино месозад ва ин сохтори нав дар мавриди худ боз ба хаос дучор мешавад.
Каҷхаттии равандҳо пешгӯиҳоро тамоман беэътимод ва нокифоя месозад. Рушд тавассути
роҳи тасодуфї дар лаҳзаи бифуркатсия сурат мегирад, яъне тасодуф (мувофиқи табиати он)
дигар ҳеҷ гоҳ такрор намешавад. Дар нуқтаи буфуркатсионї, тасодуф системаро ба роҳи
нави рушд равона мекунад ва пас аз амалӣ шудани яке аз вариантҳои зиёди рушд,
детерминизми якдилона пайдо мешавад ва ин раванд ҳамин тавр то бифуркатсияи навбатӣ
идома меёбад. Стохастикї будани олам ва мавҷудияти механизмҳои бифуркатсионӣ
эволютсияро пешгӯинашаванда ва бебозгашт мегардонанд. Ин маънои хотимаи ҳамадонии
идеалии классикиро дорад. Дар чаҳорчӯбаи тасвири олами муосир заминаҳо барои он ба
вуљуд меоянд, ки пешгӯии ояндаи дур комилан имконнопазир аст. Мо танҳо метавонем як
системаи мушаххасро пешбинӣ кунем, яъне он ҳолатҳое, ки система дар ҳеҷ гуна
бифуркатсия ба даст оварда наметавонад. Аммо пешгӯӣ кардани он, ки система кадоме аз
ин вариантҳоро интихоб хоҳад кард, номумкин аст [8]. Маводи дар боло овардашуда нишон
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медиҳад, ки синергетика ба системаи принсипҳои нави бунёдӣ табдил ёфтааст, ки ба
тафаккури илмии муосир ва ҷаҳонбинии илмӣ асос ёфтаанд, яъне синергетика парадигмаи
нави донишҳои илмӣ гардидааст. Ќобили зикр аст, ки истилоҳи "парадигма" (аз юнонӣ:
paradeigma – намуна) яке аз мафҳумҳои калидии фалсафаи муосирро ифода карда, аз
ҷониби Томас Самуэл Кун (1922-1995) - таърихшинос ва файласуфи амрикої ба муомилоти
илмӣ ворид гардидааст. Дар асари асосии худ «Сохтори инқилобҳои илмӣ» Томас Кун
парадигмаро ҳамчун «маҷмӯи эътиқод, арзишҳо, усулҳо ва воситаҳои техникии аз ҷониби
ҷомеаи илмӣ қабулшуда, ки мавҷудияти анъанаҳои илмиро таъмин мекунад», эътироф
кардааст [6]. Парадигма дар китобҳои дарсӣ ва асарҳои классикии олимон инъикос ёфта,
солҳои тӯлонӣ як қатор мушкилот ва усулҳои ҳалли онҳоро дар соҳаи мушаххаси илм
муқаррар мекунад. Маҷмӯи принсипҳои парадигма аз маҷмўаҳои рамзӣ (қонунҳо ва
таърифи мафҳумҳои асосии назария) ва принсипҳои фалсафие иборат мебошад, ки тарзњои
диди олам ва онтологияи онро муайян мекунанд, онњо чун арзиш ба як қатор соҳаҳои
таҳқиқот таъсир мерасонанд, намунаҳои қабулшуда, яъне схемаҳои ҳалли масъалаҳои
мушаххас мебошанд, ки ба олимон методикаи ҳалли мушкилотро дар корҳои илмии
ҳаррӯзаи худ медиҳанд. Аз ин рӯ, парадигма як системаи принсипҳои бунёдӣ, ҷаҳонбинии
илмие мебошад, ки дар давраи муайян бунёд ёфтааст. Дар адабиёти муосир аз соњаи
фалсафаи илм парадигма ҳамчун "маҷмӯи заминаҳои назариявӣ ва методологӣ, ки модели
бунёдии ҳалли мушкилоти мухталифи тадқиқотро муайян мекунад", таъриф дода шудааст
[6 сањ 555]. Ташаккули парадигмаи аз ҷониби умум эътирофшуда нишонаи камолоти илм
аст. Тағирёбии парадигма ба инқилоби илмӣ, яъне ба тағйири пурра ё љузвї дар матритсаи
интизомӣ - системаи қоидаҳои фаъолияти илмӣ оварда мерасонад [6 сањ 467] .Чунонки
муњаќќиќон ќайд мекунанд, њоло олимон боварӣ доранд, ки онҳо «амалан ба самти
дигаргуниҳои назарраси парадигматикӣ дар ҷаҳонбинии илмӣ ворид шуданд ва ин дафъа
онҳо асосан ба илмҳои табиати зинда ва фанҳои гуманитарӣ сару кор хоҳанд гирифт.
Маълум аст, ки тағйири кунунии парадигматикӣ бо назарияи худташакулёби, динамикаи
каҷхаттӣ ва албатта бо синергетика алоқаманд аст, ки дар тӯли понздањ соли охир аз як
фанни алоҳида ба парадигмаи умумиилмӣ гузаштааст ва ба ҷаҳонбинии инсон таъсир
расонида, равишҳои анъанавиро рад намекунанд ва ба андозаи кофӣ онҳоро ба ҳам
пайваста, ҳамҷоя мекунад ва ҳамчун як ҳолати ниҳоӣ барои онҳо амал мекунад» [4 сањ 6-7].
Синергетика ҳамчун асоси як эпистемологияи нав амал карда, принсипҳои асосии
фанҳои иҷтимоӣ ва гуманитарии асри ХХI-ро ташкил медиҳад. К. Майнсер дар асари худ
«Андешањо дар бораи мураккабї. Динамикаи мураккаби модда, аќл ва инсоният»
(«Размышления в сложности. Сложная динамика материи, ума и человечества» (соли 1994)
чунин ќайд мекунад, ки динамикаи мураккаби материя, ақл ва инсоният муқаррар мекунад,
ки воқеияти ҷисмонӣ ва равонӣ каҷхатта ва мураккаб аст. Ин натиҷаҳои назарраси
эпистемологияи синергетикӣ барои рафтори мо оқибатҳои ҷиддӣ дорад. Бори дигар таъкид
кардан бамаврид аст, ки тафаккури ростхаттӣ (линейный) метавонад дар воқеияти
мураккаби ғайрихаттӣ хатарнок бошад, мо бояд дар хотир дошта бошем, ки дар сиёсат ва
таърих моно-сабабҳо метавонанд догматизм, набудани таҳаммул ва фанатизмро ба вуҷуд
оварад. Он имконият медиҳад, ки дар олами мураккаби қаҷхатта аз хаос пешгирӣ кунем ва
имкониятҳои эҷодии эффектҳои синергетикиро истифода барем» [5 сањ 49].
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СИНЕРГЕТИКА ЊАМЧУН ПАРАДИГМАИ НАВИ ДОНИШҲОИ ИЛМЇ
Дар солҳои охир афзоиши босуръати таҳқиқоти систематикии ҷомеа дар самти байнисоҳавӣ, ки
"синергетика" ном дорад, ба назар мерасад. Масъалаҳои синергетика дар рисолаҳои диссертатсионӣ,
монографияҳо, китобҳои дарсӣ, мақолаҳои зиёде интишор шудаанд, дар ин мавзуъ конфронсҳои зиёди
байналмилалӣ гузаронида мешаванд. Њоло ягон соҳаи илмро номбар кардан душвор аст, ки бо усули
синергетикӣ дар он тањқиқот гузаронида нашуда бошад. Омўзиши проблемаҳо ва маҷмӯи таҳқиқот оид ба
ҷанбаҳои мухталифи худтанзимкунии иҷтимоӣ дар доираи синергетика ишора ба он менамояд, ки ин падида
бисёрҷониба аст. Ҳамзамон, аҳамияти синергетика ҳамчун парадигмаи нави тафаккури иҷтимоӣ дар адабиёти
илмӣ беш аз пеш тасдиқи худро меёбад. Ташаккули синергетика ҳамчун илм ва объекти илмии он, яъне
зуҳуроти худтанзимкунии иҷтимоӣ танҳо дар нимаи дуюми асри ХХ дар робита бо пайдоиш ва рушди
таҳқиқоти байнисоҳавии системаҳои иҷтимоӣ ба амал омад.
Калидвожањо: синергетика, ғайрихатти, парадигма, ҷомеа
СИНЕРГЕТИКА КАК ПАРАДИГМА СОЦИАЛЬНОГО МЫШЛЕНИЯ
В последние годы наблюдается стремительный и бурный рост интереса к междисциплинарному
направлению системных исследований общества, получившему название «синергетика». Проблемам
синергетики посвящены диссертации, солидные монографии, учебники, выходят множество статей,
проводятся всероссийские и международные конференции. Трудно или даже невозможно назвать область
знаний, в которых сегодня не проводились бы исследования с использованием синергетической методологии.
Для публикаций на тему синергетики характерно то, что в них нередко приводятся авторские трактовки
принципов синергетики, причем трактовки довольно разнородные и не всегда достаточно
аргументированные. Причиной этого является отсутствие достаточной определенности относительно
основных концепций и положений синергетики. Ещё большая неопределённость синергетического подхода
наблюдается применительно к процессам, происходящим в социальной среде. Отсюда возникает
необходимость уточнения и теоретической интерпретации синергетики как одного из научных подходов к
изучению общества.
Ключевые слова: синергетика, нелинейность, парадигма, общество.
SYNERGETICS AS A PROBLEM OF SOCIAL THINKING
In recent years, there has been a rapid growth of interest in the interdisciplinary area of systemic studies of
society, called "synergetic". Theses, solid monographs, textbooks are devoted to the problems of synergetic, many
articles are published, all-Russian and international conferences are held. It is difficult or even impossible to name an
area of knowledge in which research using synergetic methodology would not be carried out today. For publications
on the topic of synergetic, it is characteristic that they often contain the author's interpretations of the principles of
synergetic, and the interpretations are rather heterogeneous and not always sufficiently reasoned. The reason for this
is the lack of sufficient certainty regarding the basic concepts and provisions of synergy. KEYWORDS: synergetic,
nonlinearity, paradigm, social.
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НАҚШИ ГОРМОНҲО ДАР ФАЪОЛИЯТ ВА ВАЙРОНШАВИҲОИ ПСИХИКӢ
Ахматов Ш.Б.
Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон
Чӣ гунае, ки маълум аст, ҳар як амал, раванд, ҳолат, вайроншавӣ ва бемориҳои
психикӣ асоси физиологии худро доранд ва аз психологияи клиникӣ ба мо маълум аст, ки
дар организм ва психикаи инсон равандҳои аҷоиб ба монанди психосоматика ва
соматопсихика мавҷуданд. Аз ҳамин лиҳоз, аҳамияти омӯзиши ҷиҳати физиологии раванду
ҳолатҳо баландтар мегардад. Яке аз ташкилаҳои физиологие, ки дар организм нақши
муҳимро доранд, ин гормонҳо мебошанд. Чӣ гунае, ки қайд карда шуд, гормонҳо аз тарафи
ғадудҳо тарашшуҳ мешаванд ва онҳо дар танзими тамоми равандҳои дар огранизм
гузаранда (чӣ психикӣ бошад ва чӣ физиологӣ) нақш доранд. Таҳлил ва омӯзиши гормонҳо
ва нейротрансмиттерҳо (нейромедиаторҳо ё ин ки паёмрасонҳои асабӣ) ва нақши онҳо дар
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фаъолияти психикӣ ва вайроншавиҳои психикӣ яке аз вазифаҳои аввалиндараҷа ба ҳисоб
меравад. Чӣ гунае, ки маъум аст, гормонҳо ва нейромедиаторҳо ба рафтори инсон таъсири
назаррас доранд. Аксар вақт, фарқияти тарашшуҳшавии ягон гормон ё нейротрансмиттер
ба тағйироти куллии рафтори шахсият оварда мерасонад. Ғайр аз ин бояд дар хотир дошт,
ки гормонҳо ва нейротрансмиттерҳо дар бисёр равандҳои физиологӣ ва биохимиявии
бадани инсон гузаранда, нақши калидӣ доранд. Реаксияҳо, ки дар натиҷаи таъсири онҳо ба
амал меоянд, ба рафтори шахс таъсир мерасонанд. Ҳамчунин тадқиқотҳое мавҷуданд, ки
алоқаи гормонҳоро, хусусан эстрогенро бо табъ ё кайфият [4] ва фарқиятҳои ҷинсии онҳо,
инчунин таъсири гормонҳо ба рафтор, хусусан таъсири андрогенҳо дар рафтори занон [5]
ва нақши гормонҳоро дар вайроншавиҳои гуногун, аз он ҷумла вайроншавии дисфорикии
пременструалӣ [21], вайроншавиҳои спектри аутистӣ [6], вайроншавиҳои депрессивӣ [1],
бемориҳои психикӣ ба монанди шизфрения [22] ва ғайраро ошкор намудаанд. Аз тарафи
дигар бояд ба ҳисоб гирифт, ки ба шахс, рафтор ва психикаи ӯ омилҳои зиёд таъсир
мерасонанд: тарбияи ӯ, муҳити атроф, тарзи идроки олами атроф ва ғайра. Мувофиқи
гуфтаи мутахассисон, барои фаҳмидани рафтори фардии инсон аз ӯ дарки олами берунаро,
яъне ҷаҳонбинии уникалӣ ва такрорнашавандае, ки дар ҳар шахс ташаккул меёбад, “нест”
кардан лозим аст. Барои он, ки рафтори инсонро хубтар фаҳмем, ба кӯдакон диққат додан
мувофиқи мақсад аст. Аз рӯзи таваллуд, баъзеи онҳо ноороманд, баъзеи дигар қариб,
тамоман инҷиқ нестанд, ки ин ҳатто баъзан боиси ташвиши волидони онҳо мегарданд. Дар
ин ҳолат бошад нақши омилҳои дар боло зикршуда, ба монанди ҷаҳонбинӣ ва тарбия дида
баромада намешаванд: шуури кӯдаки хурдсол ташаккул наёфтааст ва таъсир расонидан ба
он ҳанӯз ҳам ғайриимкон аст (ба маънои бошуурона тағйир додани рафтор, на ин ки таъсир
дар умум, зеро мо метавонем бо ҳар усул таъсир ва ҳатто зарар расонем).
Аксарияти персонологҳо (мутахассисоне, ки хусусиятҳои шахсиятро меомӯзанд) имрӯз
боварӣ доранд, ки фарқиятҳои инфиродии ҳар шахс дар равандҳои биологӣ ва тамоюли
генетикӣ асос мегиранд. Вақтҳои охир шумораи тадқиқотҳое, ки ба омӯзиши хусусиятҳои
ирсии шахсият нигаронида шудаанд, зиёд шудаанд, ки натиҷаҳои онҳо нишон медиҳанд, ки
бисёр хусусиятҳои шахсияти инсон аз тамоюлҳои генетикӣ вобастаанд. Аксарияти
муҳаққиқон бар он назаранд, ки маҳз гормонҳо ва дигар моддаҳои аз ҷиҳати биологӣ
фаъол, ки шиддатнокии таркиби онҳо дар ДНК рамзгузорӣ шудаанд, ба рафтори инсон
таъсири калидӣ мерасонанд. Ҳангоми омӯзиши консентратсияи нейротрансмиттерҳо ва
гормонҳо дар одамон ҳангоми шароити муқаррарӣ ва патологӣ фарқиятҳои намоёни
рафторӣ мушоҳида карда шуданд. Таҳлили вазифа ва нақши нейротрасмиттерҳо ва
гормонҳои асосии дар зер овардашуда низ исботкунандаи он аст, ки аксари рафторҳои мо
аз дараҷаи ин ё он гормон вобастагӣ дорад.
Серотонин. Серотинин ё 5 - гидрокситриптамин 5 - HT, неротрансмиттери моноаминӣ
мебошад. Функсияи биологии ин нейротрансмиттер мураккаб ва бисёрҷониба мебошад, аз
он ҷумла ҳолати равонӣ ё табъ, равандҳои маърифатӣ, ҳавасмандкунӣ, омӯзиш, хотир ва
якчанд равандҳои физиологӣ аз қабили қайкунӣ ва тангкунии рагҳои хунгард аз серотинин
вобаста аст [7]. Ё ба ибораи дигар, серотинин нейротрансмиттерест, ки ҳисси хурсандиро
таъмин мекунад ва дар ядрои дарзҳои мағзи сар миқдори зиёди серотонин ҳосил мешавад
[8]. Афзоиши консентратсияи ин модда эҳсоси табъи болидаро ба вуҷуд меорад. Одамоне
ҳастанд, ки ба истеҳсоли интенсивноктари серотонин моиланд, онҳоро сангвиник
меноманд. Дар одамоне, ки сатҳи серотонинашон паст аст, хурдтарин мушкилот боиси
депрессияи шадид мегардад. Ин хосият барои одамони меланхолик хос аст.
Ғайр аз ин, тадқиқотҳо нақши ин нейротрасмиттерро дар вайроншавиҳои психикӣ,
хусусан дар вайроншавиҳои спектри аутистӣ (ВСА) ошкор кардааст. Дар ин қисмат 5 - HT
яке аз нейротрансмиттерҳои бисёр омӯхташуда ба ҳисоб меравад. Маълум аст, ки 5 - HT
бисёр равандҳои нейрониро, аз он ҷумла нейрогенезис, кӯчиши нейронҳо ва зиндамонии
онҳо, синаптогенезис ва чандирии синаптикиро осон мегардонад [6]. Гузашта аз ин, қайд
карда шудааст, ки 45% шахсони ВСА дошта дараҷаи баланди 5 - HT-ро дар хун доштанд [6].
Илова бар ин, тадқиқотҳои моделҳои ба ВСА монанди дар ҳайвонҳо гузаронидашуда
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нишон медиҳанд, ки гиперсеротонемия маромнокии шавқи иҷтимоиро ба воситаи аз байн
бурдани дистресси ҷудошавӣ ба дараҷаи назаррас паст мекунад, ки метавонад ба шахсони
ВСА дошта алоқаманд бошад, ки аз ҷомеа ҷудо мебошанд [6]. Хато намешавад агар гӯем,
ки аксари ҳиссиёт ва эмотсияҳои мо бевосита аз кори гормонҳо вобаста аст.
Дофамин. Дофамин ҳам гормон ва ҳам нейротрансмиттер буда, нақши он дар
мутобиқшавӣ ва лаззат дида мешавад [9].тДофамин қодир аст ба инсон боварӣ ба худ, ва
кӯшиши худкомилкуниро диҳад. Исбот шудааст, ки дар одамоне, ки худбаҳодиҳии паст
доранд, сатҳи дофамин кам аст. Вақте ки мо як торти нави болаззатро мечашем, нейронҳое,
ки дар маркази лаззат дар мағзи сар ҷойгиранд, ба ҳаяҷон меоянд. Як қисми мукофоти
системаи асаби мо озод шудани дофамин мебошад ва ҳамин тариқ, нисбат ба аксуламали
мусбат, рефлекс коркард карда мешавад. Баъди коркард шудани рефлекс одам кӯшиш хоҳад
кард, ки ин тортро гаштаю баргашта бичашад, то мукофотро дар шакли лаззат дубора ба
даст орад. Озмоише, ки дар мушҳо бо ҷойгир кардани электродҳое, ки дар мағзи сар,
маркази дилхуширо ба ҳаяҷон меоварранд, хеле машҳур аст. Дар эксперимент чунин ҳолат
ба назар расид. Як фишанге, ки дар қафас ҷойгир аст электродеро, ки дар маркази лаззат ё
дилхушӣ ҷойгир аст, фаъол мекард. Каламушҳо ба фишанг гаштаю баргашта қадам
мегузоштанд, то он даме, ки худи онҳо аз беҳолӣ ба марг мерасиданд. Онҳо намехӯрданд ва
намехобиданд ва аз ангезиши электродҳо, танҳо бо зер кардан бо панҷаҳо лаззат мебурданд
[1]. Дар ин эксперимент таъсири гормонҳоро ба рафтор ба таври равшан дида мумкин аст.
Ғайр аз ин, алоқамандии ин гормон бо якчанд вайроншавӣ ва бемориҳои психикӣ дар назар
дошта шудааст. Патологияҳои аз ҳама маъмултарини бо дофамин алоқаманд шизофрения,
паркинсонизм ва вайроншавии обсессивӣ - компулсивӣ ба шумор меравад. Тадқиқотҳои аз
якдигар новобаста ва мустақил нишон доданд, ки аксарияти одамоне, ки шизофрения
доранд, фаъолии баланди дофаминергетикӣ дар баъзе аз сохторҳои мағзи сар дошта [10],
фаъолии пасти дофаминергетикӣ дар роҳи мезокортикалӣ [11] ва қисмати пешонӣ [10] дида
мешавад. Тахмин карда мешавад, ки пастшавии дараҷаи дофамин дар роҳи мезокортикалӣ
бо симптомҳои негативии шизофрения ва вайроншавиҳои когнитивӣ алоқаманд аст.
Ҳамчунин, бо ихтилол дар кори системаи дофаминергӣ вайроншавиҳои дигарро ба монанди
ангедония, депрессия, деменсия, агрессивнокии патологӣ, фиксатсияи майлҳои патологӣ,
импотенсия, акромегалия, синдроми пойҳои беқарор ва дигаронро алоқаманд медонанд [2].
Мелатонин. Мелатонин антагонисти серотинин аст, ки дар ғадуди эпифиз аз
серотонин синтез карда мешавад. Тарашшуҳи мелатонин бевосита аз сатҳи умумии
равшанӣ вобаста аст: барзиёдии равшанӣ тарашшуҳи онро бозмедорад ва кам шудани
равшанӣ синтези мелатонинро зиёд мекунад. Мелатонин катализатори синтези КГАБ
мебошад, ки нейротрансмиттери боздорандаи системаи марказии асаб мебошад, ки синтези
серотонинро бозмедорад [12]. Аз ин хулоса баровардан мумкин аст, ки бо ихроҷи мелатонин
дар хун, КГАБ бисёртар синтез мешавад, ки он дар навбати худ коркарди серотонинро
бозмедорад ва ҳамин тариқ танзими хоб ба роҳ монда мешавад. Илова бар ин, мелатонин
барои ритмҳои сиркодӣ - соати биологии дохилии одам, ки барои хоб ва бедорӣ ҷавобгар
аст, масъул аст. Мелатонин асосан ба танзими давраи хоб - бедорӣ нақш дорад. Тарашшуҳи
асосии он дар вақти хоби одам рост меояд. Мелатонин, ки аз серотонин истеҳсол мешавад,
дар як вақт истеҳсоли худи серотининро суст мекунад. Ин далел таҷассумгари қонуни
ягонагӣ ва муборизаи мухолифон аст. Дар ҳамин принсип механизми худтанзимкунии хоб
ва бедорӣ асос ёфтааст. Аз ин рӯ, дар ҳолати депрессия одамон аз бехобӣ азоб мекашанд барои хоб рафтан мелатонин лозим аст ва истеҳсоли он бе серотонин ҳеҷ имконият надорад,
ки дар ҳолати депрессия бошад тарашшуҳи серотонин кам аст [1]. Бояд қайд кард, ки
тарашшуҳи мелатонин дар баробари солхӯрдашавии шахс кам шудан мегирад [13].
Эндорфин. Эндорфинҳо (кӯтоҳшудаи калимаҳои “endogenous morphine” - морфини
эндогенӣ) - гормонҳои эндогении афюнии нейропептидӣ ва пептидӣ дар одамон ва
ҳайвонҳо мебошад. Ин гормон дар гипофиз истеҳсол карда мешавад. Бояд қайд намуд, ки
ин гурӯҳ аз α - эндорфин (алфа - эндорфин), β - эндорфин (бета-эндорфин) ва γ - эндорфин
(гамма - эндорфин) иборат мебошад. Ҳар се эндорфинҳо бештар бо ретсепторҳои μ 54

опиоидӣ (англ. μ - opioid receptors - MOR) пайваст мешаванд. Аз рӯйи принсипи кори ин
гормон таҳлил карда бароем, функсияи эндорфинҳо ин аз байн бурдани алоқа байни
хабарҳои дардӣ мебошад. Эндорфинҳо ҳамчунин метавонанд ҳисси эйфорияро ба вуҷуд
оваранд, ки ба эйфорияҳое, ки бо таъсири дигар опиоидҳо ба вуҷуд меояд, хеле монанд аст.
Ба ибораи дигар, ин гурӯҳи гормонҳое мебошад, ки пас аз ҳолатҳои стресс ихроҷ мешаванд
ва таъсири бедардкунанда, зиддишокї ва зиддистрессӣ доранд. Эндорфин ҳамчун блокатор
амал карда, ҳассосияти баъзе аз қисматҳои системаи марказии асабро паст мекунад. Аз ин
рӯ, одамон пас аз ҳолатҳои стрессӣ дардро камтар ҳис мекунанд. Муайян карда шудааст, ки
лаззат гирифтан аз раванди машқҳои варзишӣ хусусияти эндокринӣ низ дорад: пас аз паси
сар кардаин душвориҳо, эндорфинҳо зиёд шуда, кайфияти одам баланд мешавад [1].
Хусусияти дигари ҷолиби эндорфин системаи опиоидии бадан аст. Моддаҳои мухаддири аз
ҷиҳати сохт ба эндорфинҳо монанд метавонанд ба монанди эндорфинҳо бо ретсепторҳои
опиоидӣ пайваст шуда, ҳисси лаззатро ба вуҷуд оранд [3]. Яъне, эйфорияи “сунъӣ” ба вуҷуд
меояд. Бо вуҷуди оне, ки тарашшуҳи эндорфин ба ҳама писанд аст, бояд дар хотир нигоҳ
дошт, ки ҳангоми ангезиши доимии ҳуҷайраҳо, механизми вобастагӣ ба амал меояд: ба ин
ҳодиса организм ба воситаи кам кардани миқдори ретсепторҳои мембранаи ҳуҷайра нисбат
ба консентратсияи баланди маводи мухаддир дар хун мутобиқ мешавад. Айнан аз ҳамин
сабаб, нашъамандон бояд миқдори маводҳои мухаддири худро зиёд кунанд, то натиҷаи
“дилхоҳ” ба даст оранд (яъне, бо сабаби кам шудани ретсепторҳо, моддаи зиёдтаре лозим
аст, то ки “эффекти” пештара ҳосил шавад).
Адреналин. Адреналин, ки ҳамчун эпинефрин низ ба одамон маълум аст, гормоне
мебошад, ки дар танзими фаъолияти узвҳои дохила ва функсияҳои аз тарафи онҳо
иҷрошаванда (масалан, нафаскашӣ) нақш дорад. Ин гормон дар реаксияи гурез - мубориза
нақши муассир дорад. Дар ҳолати оромӣ, ҳуҷайраҳои қабати мағзии ғадуди болои гурда
миқдори наонқадар зиёди адреналин ва норадреналинро ҳамеша истеҳсол мекунанд. Дар
ҳолати ба организм таъсир расонидани ягон омили беруна ё стрессӣ, баландравии
истеҳсоли адреналин ва норадреналин ба назар мерасад. Ин моддаҳои аз ҷиҳати биологӣ
фаъол ба одам дар мубориза бо стресс ёрӣ мерасонад. Онҳо ба баландшавии фишори хун,
пур шудан ва таъмини мушакҳоро бо хун таъмин менамояд. Аммо, як "аммо" вуҷуд дорад.
Адреналин ҳисси тарсу ҳаросро зиёд мекунад. Агар пурра аз ҷиҳати биологӣ таҳлил карда
бароем, ин гормон барои зинда мондани намуд ёрӣ расонидааст ва мерасонад. Нақши
адреналин дар корҳои қаҳрамононаи зоҳиршавии қувваи ҷисмонӣ дида мешавад. Масалан,
ҳодисаи аз ҷой кӯчонида шудани автомобил аз тарафи волидайни кӯдак, дар вақте, ки кӯдак
дар зери он буд, мисоли равшан аст [14]. Мушоҳидаҳо нишон медиҳанд, ки одамон дар
вақти тарс ё ғазаб корҳоеро ба анҷом мерасонанд, ки дар ҳолати оромӣ ба он кор қодир
нестанд.
Гормонҳои тиреоидӣ . Гормонҳи тиреоидӣ, чӣ гунае, ки қайд карда шуд аз
трийодитиронин (Т3) ва тироксин (Т4) иборат мебошад. Гормонҳои тиреоидӣ қариб ба
ҳамаи ҳуҷайраҳои бадан таъсир мерасонанд. Ҳамчунин, ин гормонҳо барои сабзиши
мӯътадил ва дифференсиатсияи тамоми ҳуҷайраҳои бадан нақши муҳимро мебозанд. Дар
умум чунин хулоса баровардан мумкин аст, ки гормонҳои тиреоидӣ гормонҳои
ангезишнокӣ мебошанд. Агар онҳо аз ҳад зиёд бошанд, пас дар инсон ҳолати хаяҷону
асабонишавӣ мушоҳида мешавад, аммо дар баробари ин, тироксин дар раванди мубориза
бо стресс, бо иштирок кардан дар мутобиқшавӣ ва беҳтар азхуд кардани иттилооти нав
мусоидат мекунад. Гормонҳои тиреоидӣ тақсимоти Na+ (натрий) ва K+ (калий)-ро дар
дохили ҳуҷайра ва дар фазои берун аз ҳуҷайравӣ назорат мекунанд. Афзоиши сатҳи
тетрайодтиронин ё трийодтиронинро афзоиши сатҳи Na+ дар дохили ҳуҷайра ва аз ҳуҷайра
озод шудани як қисми ионҳои K+ ҳамроҳӣ мекунад. Чунин тағйирот дар тақсимоти ионҳои
Na+ ва K+ боиси коҳиш ёфтани ҳадди баҳаяҷоноии ҳуҷайраҳои асаб мегардад, ки ин ба он
ишора мекунад, ки ҳуҷайраҳои асаб барои ба ҳолати ҳаяҷон омадан ба қувваи камтар ниёз
доранд [15]. Дар таҷрибаҳо исбот шудааст, ки ҳангоми гипотиреоз дар одамон суръати
равандҳои фикрӣ суст мешавад, тонуси эмотсионалӣ, хотира ва имкониятҳои омӯзишӣ паст
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мешаванд. Ҳангоми гипертиреоз бошад, баръакс, суръат ва амплитудаи реаксияҳои
рефлекторӣ, баҳаяҷоноӣ, суръати равандҳои фикрӣ баланд мешаванд, имкониятҳои хотира
ва омӯзиш баланд мешаванд [3]. Баъзе тадқиқотҳо онро нишон медиҳанд, ки гипотиреоз
баъзан вақт сабаби депрессияи клиникӣ буда метавонад [16]. Тадқиқотҳои дигар [17] нишон
медиҳанд, ки Т3 дар пайвастшавиҳои синапсӣ во мехӯрад ва миқдор ва фаъолнокии
серотонин, норэпинефрин (норадреналин) ва КГАБ-ро дар мағзи сар ба танизм
медароварад.
Тестостерон . Тестостерон гормони асосии мардона дар мардон ба ҳисоб меравад, ки
дар танзими майлҳои ҷинсӣ, рафтори шаҳвонӣ ва инкишофи нишонаҳои ҷинсии дуввумин
нақш дорад. Аз холестерин дар ҳуҷайраҳои Лейдиги тухмдон дар мардҳо ва ба миқдори
наонқадар зиёд дар тухмдони занҳо ва дар қишри ғадуди болои гурда ҳам дар занҳо ва ҳам
дар мардҳо истеҳсол мешавад. Тестостерон аксар вақт ҳамчун гормони шаҳват
ассотсиатсия мешавад. Дар истеҳсол ва инкишофи сперматозоидҳо нақши муассир дошта,
ба инкишофи бофтаи устухонӣ ва мушакӣ таъсир мерасонад. Дараҷаи тетостерони мард
метавонад ба кайфияти (ҳолати рӯҳӣ) ӯ таъсири назаррас дошта бошад. Бо вуҷуди оне, ки
гормон номи гормони “мардона”-ро дорад, дар организми занҳо низ вазифаҳои муҳимро
иҷро мекунад. Масалан, дар организми зан он вазифаи тақсими бофтаи равғаниро иҷро
мекунад; ҳамчунин майли ҷинсӣ ва саломатии ҷинсиро ба танзим медароварад ва барои
сабзиши фолликул ҳангоми овулятсия ҷавобгар аст. Маълум аст, ки ин гормон дар
организми ҳам мард ва ҳам зан вазифаи муҳимро иҷро мекунад. Таъсири пурраи ин
гормонро ба организм ва психикаи шахс тавсиф одан хело душвор аст. Баъзе тадқиқотҳое
мавҷуданд, ки алоқаи ин гормонро бо рафторҳои мардон ошкор мекунанд. Дар тадқиқотҳо
ошкор шудааст, ки тестостерон ба воситаи модулятсия ретсепторҳои вазпрессин дар
гипоталамус барои агрессия мусоидат мекунад. Тадқиқотҳо инчунин ошкор карданд, ки
дараҷаи аланди тестостерони пренаталӣ ё таносуби пасти ангуштон (ангуштони даст) бо
дараҷаи агрессияи баланд дар мардҳо коррелятсия дорад [18].
Эстроген. Эстроген гормони “занона” мебошад. Онро тухмдонҳои зан синтез
мекунанд. Се эстрогени асосии эндогенӣ мавҷуданд, ки фаъолии эстрогенӣ доранд: эстрон
(Е1), эстрадиол (Е2), эстриол (Е3). Эстрогени дигар эстетрол (Е4) ном дорад, ки танҳо дар
давраи ҳомиладорӣ истеҳсол мешавад. Эстроген мунтазамии давраи ҳайзро муайян
мекунад, дар духтарон он боиси ташаккули нишонаҳои дуввуми ҷинсӣ мегардад. Илова бар
ин, дар давраи балоғат, эстроген ба бадани духтар барои омодагӣ ба ҳаёти ҷинсии оянда ва
модарӣ кӯмак мекунад - ин ба бисёр нуқтаҳои марбут ба ҳолати узвҳои ҷинсии беруна ва
бачадон дахл дорад. Бо шарофати эстроген, зани калонсол ҷавонӣ ва зебоӣ, вазъи хуби пӯст
ва муносибати мусбатро ба зиндагӣ нигоҳ медорад. Дар тадқиқотҳо исбот шудааст, ки
эстроген дар солимии психикӣ ва баъзе равандҳои маърифатӣ таъсир мерасонад.
Пастшавии ногаҳонии дараҷаи эстроген, тағйирёбии он ва давраҳои устувори пастшавии
дараҷаи он бо паст шудани дараҷаи кайфият алоқаманд аст. Барқароршавии клиникии аз
депрессияи баъд аз таваллуд, пременопаузавӣ ва постменопаузавӣ баъд аз барқарор ва/ё
устувор шудани дараҷаи эстроген пурмаҳсултар мегузарад [19]. Қувватгирии ҳайзбинӣ
(психози менструалӣ низ) одатан бо дараҷаи пасти эстроген ба вуҷуд омадаанд [20] ва дар
аксар вақт ҳамчун вайроншавии дисфорикии пременструалӣ иштибоҳан қабул карда
мешавад. Компулсияҳо дар мушҳои наринаи лабораторӣ, ба монанди компулсияҳое, ки дар
вайроншавии обсессивӣ - компулсивӣ дида мешаванд, метавонад бо сабаби паст шудани
дараҷаи эстроген ба вуҷуд омада бошанд.
Қайд кардан бамаврид аст, ки аксар вақт таъсири мутақобилаи гормонҳо ва психика
шакли занҷиравиро дорад, яъне яке аз онҳо ба бландшавиии дигаре меорад ва дигаре дар
навбати худ ба баландшавии якумин. Дар асоси маълумотҳои овардашуда ва дастрас
гуфтан мумкин аст, ки рафтори инсон, фаъолияти психикӣ ва худи психика то ба дараҷае аз
гормонҳо, фаъолияти системаи эндокринӣ ва ҳолати физиологӣ дар умум (соматопсихика)
вобастагӣ дорад. Гарчанде бо ҷустуҷӯйи амиқ асоси физиологии ҳамаи рафторҳоро ёфтан
мумкин аст, шахс бояд нақши худро низ дар танзими фаъолият ва рафтори худ набояд кам
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баҳогузорӣ намояд. Одам, ки худогоҳ аст, метавонад реаксияи психоэмотсионалии худро
зери таҳлили фикрӣ гирад ва онро бо ёрии фаъолияти олии асаб ислоҳ кунад. Ғайр аз ин,
шуур ҳамчун шакли олии инъикоси психикӣ, маҳз дар танзими фаъолият ва рафтор инъикос
меёбад.
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НАҚШИ ГОРМОНҲО ДАР ФАЪОЛИЯТ ВА ВАЙРОНШАВИҲОИ ПСИХИКӢ
Мақолаи мазкур барои таҳлили алоқаҳо байни психика ва системаи эндокринӣ ва гормонҳо бахшида
шуда, дар он алоқаи умумии байни онҳо, ҳамчунин алоқаи гормонҳои алоҳида ва вайроншавиҳои психикӣ
дида баромада мешавад. Дар мақола ҳамчунин маълумотҳои мухтасар ва дақиқ дар бораи нақши ҳар як
гормони алоҳида ва баъзе аз нейротрасмиттерҳо ба психика ва фаъолияти психикӣ, аз он ҷумла серотонин,
дофамин, эндорфин, мелатонин, эстроген, тестостерон, кислотаи гамма-анинобутрикӣ ё КГАМ, адреналин,
гормонҳои тиреоидӣ оварда мешавад. Бояд қайд намуд, ки маълумотҳои овардашуда бо тадқиқотҳои
мавҷуда асоснок карда мешаванд ва дар мақола ҳамчунин қайд карда мешавад, ки таъсири мутақобилаи
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гормонҳо ва психика шакли занҷиравиро дорад, яъне тағйирёбӣ дар яке аз онҳо ба тағйирёбии дигаре
меорад ва дигаре дар навбати худ ба тағйирёёбии якумин.
Калидвожаҳо: психонейроэндокринология, психоэндокринология, психика, фаъолияти психикӣ,
гормон, вайроншавии психикӣ, системаи эндокринӣ, нейротрансмиттер.
РОЛЬ ГОРМОНОВ В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И В НАРУШЕНИЕ ПСИХИКИ
Данная статья посвящена анализу связи между психикой и эндокринной системой и гормонов. В нем
рассматривается общая связь между ними, а также связь отдельных гормонов и психических нарушений. В
статье также приведены краткие и точные информации о роли каждого отдельного гормона и некоторых
нейромедиаторов в психике и психической деятельности, в том числе серотонин, дофамин, эндорфин,
мелатонин, эстроген, тестостерон, гамма – аминомаслянная кислота или ГАМК, адреналин, тиреоидные
гормоны. Нужно отметить, что приведенная информация обосновывается существующими исследованиями
и в статье также отмечается, что взаимовлияние гормонов с психикой имеют цепочную форму, то есть
изменение одного приведет к изменению другого, а другое в свою очередь к изменению первого.
Ключевые слова: психонейронэдокринология, психоэндокринология, психика, психическая
деятельность, гормон, психические нарушение, эндокринная система, нейромедиатор.
THE ROLE OF HORMONES IN PSYCHICAL ACTIVITY AND MENTAL DISORDERS
This article is devoted to the analysis of the relationship between psyche and the endocrine system and
hormones. It addresses a common relationship between them, as well as the connection of several hormones and
mental disorders. The article also provides brief and accurate information about the role of each single hormone and
some neurotransmitters in psyche and mental activity, including serotonin, dopamine, endorphine, melatonin,
estrogen, testosterone, gamma – Amino butyric acid or GABA, adrenaline, thyroid hormones. It should be noted
that the information provided are justified by existing researches and in the article also noted that the mutual
influence of hormones and the psyche has a form of chain, that is, the change in one will lead to a change in the
other, and the other in turn to the change in the first.
Keywords: psychoneuroendicrinology, psychoendocrinology, psyche, mental activity, hormone, mental
disorder, endocrine system, neurotransmitter.
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ХУШУНАТИ ХОНАВОДАГЇ ДАР ОИЛА ВА ТАЪСИРИ ОН
Заробова М.О.
Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон
Зулму зўроварї дар оила барои ќисми зиёди ањолї фољеа буда, устуворї ва
бехатарии љомеаро халалдор месозад. Дар натиљаи муносибатњои носолим дар оила,
одатан, зарари асосиро кўдакон, пиронсолон, маъюбон ва заноне мебинанд, ки худро њифз
карда наметавонанд. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи пешгирии зўроварї дар
оила» муносибатњои љамъиятиро вобаста ба пешгирии хушунат дар хонавода танзим
намуда, вазифањои субъектњои пешгирикунандаи хушунат дар оиларо доир ба ошкор,
пешгирї ва бартарафсозии сабаб ва шароитњои ба он мусоидаткунандаро муайян
менамояд. Ќабул шудани ќонуни мазкурро дар Тољикистон ќадами устуворе дар роњи њифзи
шаъну шараф ва њуќуќи бонувони тољик дар оила ва љомеа метавон маънидод кард. Ќонуни
мазкур хусусияти иљтимої- профилактикї дошта, дар тањкими пойдевори оилањо, ки як
ќисми људонопазири љомеа ва давлат мањсуб меёбанд, наќши муассир мебозад. Дар моддаи
1-уми Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи кафолати давлатии баробарњуќуќии
мардону занон ва имконоти баробари барои амалигардонии кардани онњо»[ 5.с,2 ]
хушунати оилавї мањкум мешавад. Яке аз сабабњои зўроварии оилавї дар наќшњои
иљтимоии байни зану мард ифодаи худро меёбанд. Наќш ин амали аз инсон чашмдоштест,
ки рафтори ўро муайян менамояд. «Наќшњои иљтимої имконият медињанд, ки маљмўи
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амсилањои рафтор идора карда шаванд» [1.с,56]. То солњои наздик дар илм чунин аќида
њукумфармо буд, ки фарќиятњои биологї сабабгори наќшу рафторњои иљтимоии марду зан
мегарданд, зеро пас аз балоѓат расидан фарќиятњои љинсии занону мардон торафт
равшантар айён мешаванд. Яъне «таќдир»- и зану мардро љинси биологї муйян менамояд.
Табиатан, мардњо барои кори берун аз хона ва рушди тамаддун ва занон барои кори хона,
тавлид ва тарбияи кўдакон офарида шудаанд. Дар ду асри охир ин андеша бартарияти
худро торафт аз даст медињад. Љонибдорони њаракатњои феминистї ба ин аќидаанд, ки
тафовути наќшии љинсњо на заминаи табиї, балки натиљаи иљтимоишавии шахс ва
муносибатњои иљтимої мебошад. Волидон- њангоми тарбияи кўдакон тафовутњои наќширо
меомўзонанд ва ин тасаввуротњо ё ќолибњои гендерї зери таъсири ВАО, муносибати
атрофиён ва дигар агентњои иљтимоишавї устувор мегарданд. Пас аз пайдоиши љомеаи
сармоядорї ва сар задани иќилобњои иљтимої ботадриљ тартиботи то ин давра
устуворгаштаи љомеа таѓйир ёфт. Њуќуќи инсон ва арзиши иљтимої доштани ў дар сархати
масъалањои иљтимої ќарор гирифт. Дар ин раванд таъсири аќидањои ќолабї, урфу одатњо
ва анъанањо ба муносибатњои иљтимоии байни љинсњо каме коњиш ёфт. Идеяи њуќуќи инсон
ва баробарии одамон дар назди ќонун ба муносибатњои гендерї низ бетаъсир намонд.
Баъдан пешрафти инќилоби саноатї ва тиљорат занњоро низ ба истењсолот ва љамъ кардани
сармоя љалб намуданд. Ваќте занон дар истењсолот роњ ёфтанд, дар баробари ин барои
дарёфти њуќукњои иљтимоию иќтисодї ва сиёсии худ муборизаро оѓоз намуданд.
Муборизаи занонро барои баробари мардон доштани њуќуќу озодињо, озод шудани онњо
(эмансипатсия) феминизм меноманд. Феминизм идеологияест, ки њаракату талошњои
занонро бањри озод шудан аз хушунати оилавї, имконияти васеи ворид шудан ба
фаъолияти иќтисодию сиёсї ва ба даст овардани њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд ифода
менамояд[6,с,19] Бо талошњо ва кўшишњои муштарак занњо муваффаќ гардиданд, ки
баробари мардон маош гиранд, соати кориашонро кам намоянд, ба иттифоќњои касаба,
касбу ихтисосњои то ин замон дастнорас ё «мардона» ва таълим роњ ёбанд, ба њизбу
њаракатњои сиёси аъзо гарданд, њуќуќи интихоб намудан ва интихоб шуданро пайдо
намоянд (бо кўшишњои равияи феминистии суфражисткањо) аз кафолатњои иљтимої ва
њифзи иљтимої њангоми мањдуд гардидани ќобилияти мењнатї ва давраи њомиладорию
нигоњубини фарзанд бархўрдор гарданд. Бо вуљуди ба даст овардани њуќуќњои шањрвандии
занон то дер боз аз онњо самаранок истифода бурда наметавонистанд, зеро то имрўз барои
амали гаштани њуќуќњои занон ќолибњои аќидавии консервативї, урфу одат ва анъанањо
монеъ мешаванд. Имрўз ба сифати заминаи ѓоявии њаракатњои нави занон неофеминизм
баромад менамояд. Неофеминизм таълим медињад, ки тамоми таърих ва фарњанг мувофиќи
љањонбинї ва завќи мардон бунёд гардидаанд. Аз ин рў, занон дар ин низом озодона кору
фаъолият карда наметавонанд. Пас, барои озодии занон ва баробарњуќуќии комили онњо
ќолибњои рафтору фаъолияти аз љониби мардон «ихтироъшуда» - ро бояд шикаст ва тарњи
наверо пеш гузошт. Умуман, занњо дар Ѓарб торафт ба тамоми намудњо ва соњањои
фаъолият ворид мешаванд, аз байни онњо арбобони илму санъат, сиёсат, тољирону
бонкирњои бузург ва ходимони бонуфузи давлатї баромада истодааст. Дар мамлакатњои
Шарќ низ ин њаракатњо дар њоли ташаккулёбианд. Торафт маќоми иљтимоии зан баланд
мегардад ва ба захирањои иљтимоию иќтисодї ва њокимият роњ меёбанд. Дар ин самт наќши
сиёсати давлат дар љойгоњи иљтимоии зану мард хеле бузург аст, зеро санадњои меъёрї –
њуќуќие, ки дар ин бахш ќабул карда мешаванд, барои љалби занон ба фаъолияти љамъиятї,
њифз, дастгирї ва кўмаки иљтимоии онњо мусоидат менамоянд. Сиёсати иљтимоии давлат
дар соњаи гендерї пеш аз њама ба фароњам овардани имкониятњои баробари худмуайянкунї
ва худташаккулдињии занону мардон нигаронида мешавад. Муносибатњои оилавї дар
љамъияти тољик то инќилоби соли 1917 характери падаршоњї дошт. Пас аз инќилоб, идеяи
баробарии зану мард то дараљае ба воќеият табдил ёфт, аммо мушкилотњои занони тољик
ба маротиб афзуд. Вазифаи модарї, кори хона ва иштирок дар истењсолоти љамъиятї барои
занони тољик нињоят гарон меафтод. Барњам хўрдани давлати Шўравї боиси сар задани
бўњронњои иќтисодию сиёсї гардид, ки дар натиља корхонањо аз кор монданд, истењсолот
рў ба таназзул нињод. Дар вазъияти имрўзаи кишварамон мењнати оилавї ба анъанањои
падарсолорї ва шўравї асос ёфтааст. Аз рўи ќолабњои анъанавї ба корњои мардона
мењнати фикрї, корњои ташкилї, идоранамої, ќабули ќарорњо, корњои вазнини љисмонї ва
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амсоли ин, ба корњои мардона тавлид, парасторї ва тарбияи кўдак, корњои хонагї ва
корњои хидматгузорї, мисли пешхизматњо, рўбандањои кўча, котибањо, корњои конселярї,
муалимањо, њамширањои шавќат ва дигар корњои камдаромаду каммузд дохил мешаванд.
Бо сабабњои объективї занњо дар пешрафти мансабї, касбу ихтисос, дастрасии нопурра ба
бозори мењнат ва ѓ. аз мардњо ќафо мемонанд. Ба ин cабабњо пеш аз њам тавлиди кўдакон
ва нигоњубини онњо, корњои хона, нигоњубини аъзоёни оилаи фаъолияташон мањдуд, монеа
шудани мардони оила, урфу одатњо ва анъанањои дар љомеа вуљуддошта дохил мешаванд.
Баъзан занњо ба низои наќши гирифтор шуда, дар дуроњаи интихоб ќарор мегиранд: кори
хона (оила) ва ё фаъолияти берун аз оила.
Дар шароити маданияти мо аксаран ваќт занон оиларо интихоб мекунанд, зеро
надоштани шавњар ва фарзанд барои зани тољик тамѓаи нангинест. Алоќа ва муносибатњои
иљтимоии зани хонашин мањдуд аст, якрангии зиндагї шавќу њаваси онњоро гум менамояд
ва аксаран ба таназзули фикрї оварда мерасонад. Баъдан, интихоби фаъолияти касбї ба
зан сабукие намеорад, зеро на њама занњо дар ин самт бо сабабњои дар боло номбаршуда ба
муваффаќиятњо ноил мегарданд. Мардњо асосан ба корњои сердаромад ва занон ба корњои
барояшон мувофиќ, ки камтар ба корњои оилавиашон халал расонад, майл менамоянд. Дар
баробари ин аксарияти корфармоён кўшиш менамоянд, ки занону духтаронро камтар ба
кор гиранд. Барои он ки занон эњтимолияти шавњардор (агар шавњардор набошад) ва
њомиладор шудан ва ба рухсатии таваллуд баромаданашон бештар аст. Њангоми ихтисори
љойи корї ё зарурати аз кор дур андохтан ба сифати объект нахуст занон ќарор мегиранд,
зеро мувофиќи анъанањои ќолибї ба љойи кор дар навбати аввал бояд саробони хона, яъне
мардњо таъмин шаванд. Занњоро бошад мардони хона ва ё шавњарояшон аз љињати
иќтисодї таъмин мекунанд. Дар љомеаи имрўзаи мо ваќте бекорї мегўянд, асосан бекории
мардонро дар назар доранд, дар бораи бекории занону духтарон ќариб њељ кас фикр
намекунад. Иќтисоди бозоргонї сохтори таќсими мењнатро дар оила таѓйир дода
истодааст. Занони тољик бо сабабњои норасоињои иќтисодї, набудани саробони оила
(мардњо дар муњољирати мењнатї ќарор доранд) маљбур њастанд, ки берун аз оила кор
кунанд. Зиёда аз 1,5 млн ањолии Тољикистон (асосан мардњо) аз сабаби дар дохили кишвар
кам будани маош ва паст будани шароити мењнат касбу ихтисосхои хешро партофта, ба
Россия ва дигар шањрњои ИДМ муњољирати мењнатї намудаанд ва ба корњои нисбатан
сердаромад машѓул мешаванд. Бисёре аз мардони ќобили мењнат ба муњољирати мењнатї
рафта, солиёни зиёд ба оила барнамегарданд, инчунин аз љињати молиявї оилањои худро
дастгирї намекунанд, њатто баъзе аз мардони ба хориљи кишвар сафар карда, пас аз ваќти
муайян дар он љо оиладор шуда, дигар ёди оила ва зану фарзандони худро намекунанд. Дар
натиља бори вазнини рўзгор ва таъмини моддии аъзоёни оила ба дўши занон меафтад.
Занон маљбур њастанд, ки њам кори хонаро ба анљом расонанд, њам кўдаконро тарбия
намоянд ва њам берун аз оила кор кунанд. Барои њамин, занон ба худташаккулдињї ваќт
намеёбанд, ботадриљ беихтисос мемонанд ва саводашон низ коњиш ёфта истодааст.
Шумораи занон дар дастгоњи давлатї, идораи хољагидорї ва низоми маќомотњои њифзи
њуќуќ торафт кам мегардад. Занони Тољикистон кам ба њаёти сиёсии кишвар таваљљўњ
доранд, Ба андешаи аксарияти онњо сиёсат ин кори мураккаб ва мардона аст. Махсусан,
занони дењот дар њаёти љамъиятї ва сиёсї ќариб иштирок намекунанд. Њатто дар интихобот
овозњои худро ба шавњарњояшон бовар карда медињанд, то ба љойи онњо номзади арзандаро
тарафдорї кунанд. Дар сурате, ки 75 %-и ањолии Тољикистон маскуни дењотанд, ин њодиса
хело ташвишовар мебошад. Мењнати хонагї, ки аз тарбияи кўдак, коркарди замини
наздињавлигї ва дигар корњои муњими хона иборат аст, мењнати асосии зани тољик мебошад
ва ин мењнат њамчун ўњдадории зани тољик ройгон њисобида мешавад. Мењнати хонагї бо
вуљуди пурмањсул ва ањамиятнокии иќтисодиаш кори дуюминдараља мањсуб шуда, ба
собиќаи корї дохил намешавад, њатто дар даврони пирї барои он нафаќапулї муќаррар
нашудаааст.
Солњои охир бо сабаби зуд таѓйир ёфтани вазъи бозори мењнат, хусусигардонии
моликияти давлатї, риоя нагардидани Кодекси мењнат ва ѓайрањо занон ба љои мењнати
«табииї» худ, яъне оила баргашта истодаанд. Љиддї гардидани талаботњои бозори мехнат,
дараљаи пасти ихтисосмандї ва маош, бекормонї, мураккабгардии ќоидањои будубоши
муњољирони мењнатї дар хориљи кишвар ва ѓ. иљрои ўњдадорињои мардро њамчун
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таъминкунанда ва саробони оила хело мушкил гардонидааст. Анъанањои динї ба мардњо
имкон намедињад, ки барои таъмини иќтисодии оила пурра занонро истифода баранд, аммо
бо вуљуди њамаи ин занон маљбур мешаванд, ки ба мењнати арзон ва вазнини љисмонї,
мисли фаррошї, рубўчини боѓу кўчањо, тиљорати хурди кўчагї ва соњаи хизматрасонї
машѓул шаванд. Дар њолате, ки зани тољик дар корњои вазнину серташвиш банд мешавад
ва шавњар дар муњољират њаст, кўдакон аз тарбия берун монда, каљрафтор мешаванд ва дар
кўчањо беназорат гаштугузор менамоянд.Тањлилњо нишон медињанд, ки таќсимоти оилавии
мењнат ба анъана табдил ёфтааст ва инро њам занон ва њам мардон эътироф менамоянд. Дар
љомеаи тољик корњои занона, мардона ва корњои муштараки зану мард хело даќиќ муайян
карда шудааст. Зан њамаи корњои вазнини хољагии оилавиро ба дўши худ мегирад ва
эътироз намекунад, онро вазифаи «табиї» - и худ мењисобад. Њатто зан аз мард даромади
зиёд ба хона оварад њам, мард ба корњои хонагии ў мадад намерасонад. Дар замони муосир
фаъолияти ќонунгузорї барои таъмин намудани њуќуќњо ва имкониятњои баробари занону
мардон бар он асос ёфтааст, ки њуќуќи занон ќисмати људонопазири њуќуќї инсон ба њисоб
меравад. Баробарњуќуќї ва имкониятњои баробарии занону мардон дар як ќатор санадњои
меъёрї – њуќуќии байналмиллалї ва миллї эътироф ва кафолат дода шудаанд[4].
Таѓйиротњои куллии иљтимої-иќтисодї дар љумњурї, гузариш ба иќтисоди бозоргонї,
шиддат гирифтани зўроварии хонагї, дур мондани занон аз фаъолияти сиёсї, паст рафтани
сатњи њифзи саломатї ва бехатарии занон, зарурати ба њимояи махсус доштани занон ва аз
њама муњим бо сабабњои физиологї имконияти баробар надоштан бо мардон барои
амалисозии њуќуќу озодињои худ маќомоти ќонунгузорї ва дигар шахсони масъулро водор
месозад, ки ба занон таваљљўњи махсус зоњир намоянд. Яъне, барои њифзи њуќуќи занон бояд
санадњои алоњидаи њуќуќї ќабул карда шавад. Аз љониби маќомоти ќонунгузории
љумњуриямон як ќатор санадњои меъёрї - њуќуќие тањия ва ќабул гардидаанд, ки њуќуќи
занонро дар соњањои гуногуни фаъолият њифз менамоянд. Масалан, дар моддаи 17-уми
Сарќонуни Љумњурии Тољикистон баробарњуќуќии занону мардон мустањкам гардидааст.
Дар соли 1998 Њукумати Љумњурии Тољикистон «Дар бораи тасдиќ намудани Барномаи
миллии Љумњурии Тољикистон барои баланд бардоштани маќоми зан барои солњои 19982005» ќарор ќабул намуд. Барномаи миллии мазкур асосан бењтар намудани саломатии
занон, таъмини имконоти дастёбї ба тањсилот, баланд бардоштани саводнокии иќтисодї,
њуќуќї ва сатњи зиндагї, таъмин намудани њуќуќ ва имконоти баробар дар њамаи соњањои
њаёти иљтимої, барњам додани њаргуна шакли зўроварї, паст кардани омилњои номусоиди
муњити зист ба саломатии занон ва ѓ. равон карда шудааст. Илова ба ин Фармони
Президенти Љумњурии Тољикистон «Дар бораи баланд бардоштани маќоми зан дар љомеа»
ба тасвиб расид [8.с,67]. Ба шарофти ин Фармон имрўз занон дар дар њамаи шохањои
њокимияти давлатї фаъолият мекунанд. Мувофиќи Фармони Президент ба вазифаи яке аз
љонишинњои вазирони вазоратњо, кумитањои давлатї, кумитањои вилоятї, ноњиявї, шањрї,
муассисањои давлатї номзадњо аз њисоби занони ќобилиятнок, босавод ва таљрибаи корї
дошта таъин карда мешаванд. Аз 15430 хизматчии давлатї 3612 –тои онњо занон мебошанд,
ки 23, 4 %- и шумораи умумии хизматчиёни давлатиро ташкил медињанд [8.с,11]. Имрўз дар
миќёси кишвар 40 адад марказњои буњронї доир ба љилавгирии хушунат дар оила фаъолият
менамояд, ки онњо ба шахсоне, ки дар оила дучори хушунат гаштаанд, кўмакњои ройгон
мерасонанд. Дар соли гузашта дар љумњурї 592, дар чор моњи соли равон 531 њодисаи
марбут ба хушунат дар оила ба ќайд гирифта шудааст. Дар маљмуъ дар зарфи чор моњи соли
равон 2489 нафар шањрванд вобаста ба хушунат ба маќомоти марбута мурољиат намудаанд,
ки аз он 2114- тоаш санљида шудааст. Аз ин теъдод дар 1076 маврид занњо нисбат ба мардњо
ва дар 990 маврид мардњо нисбат ба занњо хушунатро раво дидаанд. Яке аз омилњои асосии
ба вуљуд омадани хушунат дар хонаводањо паст будани сатњи иљтимоию иќтисодї,
маърифати оиладорї ва хеле барваќт хонадор кардани љавонон аст. Бояд дар самти
љилавгирї аз зўроварї дар хонавода марказњои буњронї дар њамкорї бо ВКД ва дигар
сохторњо фаъолияташонро таќвият бахшида, теъдоди нозирони минтаќавї дар мавриди
љилавгирї аз зўроварї афзоиш дода шаванд. Яке аз омилњои љилавгирї аз хушунати
хонаводагї ин баланд бардоштани њаљми муљозот нисбат ба шахсоне, ки дар оила ва љомеа
хушунат эљод мекунанд, мебошад, зеро муљозот барои шахсоне, ки дар оила хушунат
менамоянд, дар асоси ќонунгузории кишвар 120 сомонї муайян шудааст [10]. Љињати
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љилавгирии хушунати хонаводагї дар Вазорати корњои дохилии кишвар /ВКД/ воњидњои
иловагї созмон дода шуда, вазифаи штатии нозирони пешгирии зўроварї дар оила
фаъолият мекунад, пешгирии зўроварї дар оила вазифаи муќаддаси ањли љомеа буда,
тамоми кишварњо ва љомеаи байналмилалї саъй менамоянд, ки љињати љилавгирї аз ин
зуњуроти номатлуб мубориза баранд. Намояндаи маќомоти корњои дохилии кишвар
мегўяд, ки тўли солњои охир теъдоди мурољиаткунандагон, ки бар асари хушунати
хонаводагї зарар дидаанд, аз њисоби занон зиёд шудааст. Аз љониби маќомоти корњои
дохилии кишвар 1075 оилаи номатлуб ба ќайд гирифта ва нисбат ба гунањкорон
парвандањои назоратї тартиб дода шудааст. Дар ин самт корњои фањмондадињї идома
доранд. Субъектњои пешгирикунандаи зўроварї дар оила нињодњои марбутаи кишвар
мањсуб меёбанд. Бояд тазаккур дод, ки хушунати хонаводагї зуњуроти нангин ва номатлуб
буда, он њуќуќи инсонро поймол менамояд ва ба саломатии љисмонию равонї, арзишњои
ахлоќї ва инкишофи маънавии инсон таъсири манфї мерасонад. Ќабули ќонуни мазкур
барои устувории оилањо, таќвияти оиладорї ва рушди минбаъдаи насли наврас мусоидат
менамояд[10]. Њафтод дарсади занњои Тољикистон дучори хушунат дар хонаводањо
мешаванд. Ќонуни ЉТ “Дар бораи пешгирии зўроварї дар оила” аз 19 марти соли 2013
ќабул шудааст. Барномаи давлатї оид ба љилавгирии зўроварї дар оила барои солњои 2014
– 2023 баргузор гардид. Мувофиќи маълумоти Кумитаи кор бо занон ва оилаи назди
Њукумати Љумњурии Тољикистон, сарфи назар аз тадбирњои Њукумати Тољикистон
њодисањои зўроварї дар оила то њол мушоњида мешаванд. Алњол дар миќёси кишвар 105
маркази иттилоотию машваратї фаъолият дошта, дар онњо равоншиносону њуќуќшиносон
ба зарардидагони зўроварї дар оила ёрї мерасонанд. Аксаран ќурбониёни зўроварї дар
оила ба худкушї даст мезананд. Мувофиќи маълумоти расмї дар нимаи аввали соли љорї
дар Тољикистон 313 њодисаи худкушї ба ќайд гирифта шудааст, ки 164 - тои он ба занон ва
35 – тоаш ба наврасон рост меояд. Барномаи нав танзими санадњои меъёрию њуќуќї ва
роњандозии чорабинињои дорои љилавгирї ба манзури аз байн бурдани чунин њодисањо,
њамчунин танзими фаъолияти маќомоти давлатиро дар назар дорад. Бояд гуфт, ки ободии
Ватан аз ободии њар хонадону оила ибтидо мегирад ва ободии хонадон бошад, аз фаросату
маърифати оиладории волидон сарчашма мегирад. Вале, агар дар оилае пайваста љангу
љанљол ва мољароњо бошанд ва модари муштипару заиф пеши назари фарзандон латукўб ва
лаѓатмол гардад, муњити носолим ва дањшатбор барои фарзандони ин оила ба вуљуд меояд.
Бисёр њолатњое шудаанд, ки фарзандони ин гуна оилањо дар чунин муњити дањшатнок тўли
солњои зиёд зиста, оќибат дањшат – њодисаи даст ба худкушї задани модар ва тани сартопо
ба оташпечидаи ўро бо чашми худ дидаанд. Тавре рўйдодњои даст ба худкушї задан,
бахусус занон, далолат намуда, шоњидони ин гуна рўйдодњо изњор менамоянд, ки фазои
оилавии ин ќабил хонадон њамеша пурмољаро ва бо љангу љанљолњои зану шавњар хотири
фарзандонро њамеша ѓамолуд мекунад. Дар муносибатњои зану шавњар зуд-зуд бањсу
мунозирањо ба вуљуд меоянд. Бо њар бањонаи ночиз љангу љанљол оѓоз ва таънаю маломат
ба сари зан меборад. Дар њолатњои мастии шавњар њатто бањсњо ба мољаро ва мољароњо ба
латукўби зан анљом меёбад. Зан борњо ќањр карда, ба хонаи волидонаш њам меравад. Вале
бо тавбаю ќасамхўрињои шавњар ва бо хотири фарзандон боз ба хонааш баргашта меояд.
Тўли њама соли зиндагии якљояи зану шавњар тартиби зиндагидорї ва муњити
оилавї њамин тавр љараён мегирад. Нињоят, рўзе фаро мерасад, ки пас аз њаќоратшунавињо
ва лаѓаткўб шуданњо, ки ин њол пайваста тамоми солњои зиндагї идома меёбад, зан тоќат
карда наметавонаду, худро оташ мезанад ё бо дигар восита ќасд ба љони худ мекунад. Мард
бошад, муддати ин њама солњо ба ќањру рафтанњо ва омаданњои зан одат карда, гумон
намебарад, ки рўзе мерасаду зан њам аз чунин тартиби зиндагї ба љон омада, ба љони худ
сўиќасд мекунад. Мард метавонист ќабл аз рух додани фољиа худро нигоњ дорад ва аз
оќибати рафтору муносибаташ андеша намояд, агар аз нишондодњои ќонунњои
амалкунандаи давлате, ки дар он зиндагї мекунад, ба ќадри кофї огоњї дошта бошад.
Шояд «марди» хонадон то фаро расидани чунин њолат андешаи онро накарда буд, ки ў
тамоми солњои оиладорї рафторе дошт, ки хилофи ќонун буда, љиноят ба њисоб меравад,
яъне доштани муомилаи берањмона ё пастзании мунтазами шаъну эътибори њамсари хеш ва
бо ин восита ба дараљаи худкушї ё сўиќасд ба љони худ намудани ў оварда мерасонад. Мо
аксар ваќт мегўем, ки сабаби сар задани чунин њодисањо ин масъалаи иќтисодї аст ва њамин
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омил боиси љангу љанљолњои оилавї ва нињоят пошхўрии оилањо мегардад. Аммо њама хуб
медонем, ки на њама ваќт масоили иќтисодї ба мољароњо ва пошхўрии оилањо сабаб шуда
метавонад. Баъзан худи занњо бо сустиродагї ва ноустувории њолати рўњиашон сабабгори
сар задани чунин њодисањои нохуш – даст задан ба худкушї ва сўиќасд ба љони худ
мегарданд. Аксари коршиносон зуњури ин њодиса, яъне худкушиву сўиќасд ба љони худро
дар пастравии ахлоќ ва маънавиёти љомеа мебинанд. Бархе камбизоативу сатњи пасти
иљтимоиро дар ин рўйдодњо бањона пеш меоранд. Њол он ки сатњи зиндагї дар кишварамон
тайи солњои охир андаке њам бошад, рў ба бењбудї нињодааст. Вале, ба ин нигоњ накарда,
ба мушоњида мерасад, ки ваќтњои охир аз тарафи яке аз аъзоёни оила нисбат ба дигарон
муносибати золимона раво дида шуда, он ба оќибатњои басо нохуш ва њатто худкушии яке
аз аъзоёни дигари заифи оила оварда мерасонад. Њаќиќати бебањс боз он аст, ки бештар
ноболиѓон дар оилањое даст ба ќонуншиканињо мезананд, ки дар он зўроварї ба як њодисаи
муќаррарї табдил ёфтааст. Зеро муњити носолими оила њатман ба њолати рўњии
фарзандони ин гуна оилањо таъсири манфии худро мегузоранд. Дар њар гуна њолате, ки ба
вайроншавї ва пошхўрии оилањо оварда мерасонад, пеш аз њама фарзандони чунин оилањо
љабр хоњанд дид: дур аз назорат дар муњити вайрону носолим тарбия гирифта, оќибат ба
ќонуншиканї ва љиноят даст мезананд. Илова бар ин, солњои зиёд хушунати падар нисбати
модар аллакай дар мафкураи фарзандон наќши худро гузоштааст. Мутаассифона, дар
самти пешгирии чунин њолатњо, агар аз як тараф назорат, чораљўї ва кор бо чунин оилањои
носолим аз љониби њукумати мањаллї ва нозирони минтаќавї ќариб, ки ба назар намерасад,
аз сўи дигар бепарвоиву бетафовутии њамсоягон ва хешу аќрабои ин гуна оилањо сабабгори
сар задани фољиањо мегарданд ва ин њол боиси нигаронист. Зўроварї аз тарафи шахси
наздик нисбат ба зўроварї аз тарафи шахси бегона содиршуда, њамаваќт зарари бештари
љисмонї ва рўњи меорад. Чунки аз тарафи шахси наздик мо њамеша дастгирї, якдигарфањмї
ва њисси њамдилиро интизорем. Дар њолати содир шудани зўроварї дар оила принсипи
асосии он – бехатарии мављудияти њар як аъзои оила вайрон мешавад. Барои бартараф
намудани зўроварї дар оила танњо як чорањои љазодињї басанда набуда, кори љиддї дар
соњаи пешгирикунї ва тарбия гузаронидан зарур аст.
Хулоса, масъалаи зўроварї падидаи нав набуда, он дар њамаи љомеањо вуљуд дошт
ва дорад, аммо дарки он њамчун мушкилоти иљтимої то њол сурат нагирифтааст.
“Мушоњида ва тадќиќотњо нишон доданд, ки дар хонавода пеш аз њама хушунат нисбат ба
зан сурат мегирад ва аз ин хотир зуњуроти хушунати хонаводгї ба миён меояд. Хушунат
алайњи занон решањои ќадима дошта, он ба унвони “мардсолорї” зуњур карда буд... Дар
кишварњои Ѓарб ин масъала таќрибан 37 сол пеш бо номи падидаи иљтимої баррасї
мешуд”[2]. Агар дар баъзе оилањо муњити ором ва хайрхоњона њукмрон бошад, он гоњ дар
оилањои дигар њаёт ба як силсилаи бањсу мунозирањои доимї мубаддал мегардад. Ин бањсњо
як ќисми таркибии њаёти оилавї шуда мемонанд. Аъзоёни оила ба василаи бањсу
мунозирањои мунтазам якдигарашонро нињоят хаста намуда, бењолу бемадор мегардонанд,
гирифтори ѓаму андўњ гашта ва њатто аз назари равонї бемор њам мешаванд. Агар
зўроварии оилавї њалли худро наёбанд, он гоњ њар рўз такрор мешаванд ва барои баъзе
аъзоёни худпарасти оила шакли ягонаи мављудият шуда мемонанд, њаёти афроди оиларо
талх мегардонад.
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ХУШУНАТИ ХОНАВОДАГЇ ДАР ОИЛА ВА ТАЪСИРИ ОН
Дар маќолаи мазкур муаллиф кўшиш намудааст, ки масъалаи хушунати хонаводагї дар оила ва
таъсири онро мавриди омўзиш ќарор дода, сабабњо, намудњо ва наќши занро дар муњити хонавода дида
барояд. Дар рафти омўзиши назариявии сарчашмањои гуногуни илмї, мафњуми хушунати хонаводагї,
мушкилотњои асосии занон дар рафти муносибати тарафайн дар оила ва намудњои зуровариро, аз нигоњи
илмї хеле хуб тањлил намудааст. Инчунин, муаллифи маќола бештар наќши занонро аз нигоњи
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон ва санадњои меъёрию њуќуї мавриди баррасї ќарор додааст. Муаллиф
як ќатор мушкилотњои назаррасро дар оила нисбати занон пешнињод намудааст, ки ба инобат гирифтани
онњо аз љониби аъзоёни оила хеле бомаврид аст. Њаминро бояд гуфт, ки муаллиф оид ба муносибати
берањмона нисбати занон ва кўдакон дар оила, баробарњуќуќии занон дар баробари мардонро мувофиќи
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон ва наќши занонро дар пешрафти љомеаи муосир дида баромадааст.
Калидвожањо: хушунат, хонавода, таъсиррасонї, зан, оила, муносибат, ќонунгузорї, баробарњуќуќї,
зану шавњар, кўдакон, мушкилот, наќш.
ДОМАШНОЕ НАСИЛИЕ В СЕМЬЕ И ЕГО ВЛИЯНИЕ
В данной статье автор стремится исследовать проблему домашнего насилия в семье и его влияние. В
ходе теоретического изучения различных научных источников также анализируются понятие домашнего
насилия, основные проблемы женщин в процессе взаимодействия в семье и виды насилия с научной точки
зрения. Автор статьи также рассматривает роль женщин с точки зрения законодательства Республики
Таджикистан. Автор указывает на ряд существенных проблем в семье у женщин, которые должны быть
приняты во внимание членами семьи.
Ключевые слова: насилие, семья, влияние, женщина, отношения, законодательство, равенство,
супруги, дети, проблема, роль.
DOMESTIC VIOLENCE IN THE FAMILY AND ITS IMPACT
In this article, the author tries to investigate the problem of domestic violence in the family. In the course of
the theoretical study of various scientific sources, the concept of domestic violence, the main problems of women in
the process of interaction in the family and types of violence from a scientific point of view are very well analyzed.
The author of the article also considers the role of women from the point of view of the legislation of the Republic of
Tajikistan and normative acts. The author proposes a number of significant family problems for women which
should be taken into account by family members.
Keywords: violence, family, impact, woman, relationships, legislation, equality, spouses, children, problem,
role.
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НАШЪАМАНДЇ – БЕМОРИИ ВОБАСТАГЇ
Маҳрамов Р.Р.
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон
Барои рањої ёфтан аз вабои нашъамандї пеш аз њама бояд моњияти нашъамандиро
њамчун беморї ошкор кард. Феълан дар доирањои гуногун чунин савол мавриди бањс ќарор
дода мешавад, ки нашъамандї беморї аст ё одати бад. Барои мутахассисоне, ки дар соњањои
психология ва наркология фаъолият мекунанд ин чиз њоло маълум аст ва онњо беморї
будани нашъамандонро этироф кардаанд. Бемории бо ном “Нашъамандї” дар роњнамои
тиббї баробари дигар беморињо сабт шудааст. Њамчун беморї муаррифї кардани
нашъамандї њанўз аз асри XΙX сарчашма мегирад, вале дар мардум аќидаи шахшудае
мављуд аст, ки нашъамандї ин нишонаи бемасъулиятї ва беиродагї аст. Тавсифи нисбатан
кушодаи нашъамандиро комиссияи коршиносони Ташкилоти умумиљањонии тандурустї
(ТУТ) медињад, ки мувофиќи он нашъамандї ин” њолати рўњї ва баъзан њолати љисмонї
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аст, ки дар натиљаи таъсири мутаќобилаи мављудоти зинда ва маводи мухаддир ба вуљуд
омада, бо хусусиятњои рафтор ва дигар аксуламалњои фарогирандаи талаботи њамешагї ва
ё даврагии истеъмоли маводи мухаддир бо маќсади азсаргузаронии таъсири он ё дур шудан
аз нороњатии ба мављуд набудани он вобаста тавсиф дода мешавад”.Мутахасисон
нашъамандиро ба гурўњи беморињои вобастагї дохил кардаанд, зеро вобастагии
нашъаманд аз моддаи кимёвии нашъа ба вуљуд меяд. Аз ин лињоз нашъамандиро вобастагии
кимёвї њам мегўянд. Ин мафњумро набояд ба шаклњои вобастагии дар дохили худи
нашъамандї мављудбуда, ба монанди вобастагии психикї ва вобастагии љисмї омехта
кард. Вобастагии психикї хоси њама гуна нашъамандї аст, вобастагии љисмї бошад
метавонад зоњиршуда ё ноаён буда, њатто дар баъзе њолатњо умуман вуљуд надорад.
Вобастагии љисмї- ин талаботи физиологии организм ба вояи навбатии моддањои
нашъадор мебошад. Агар воридшави нашъа ба организм ќатъ гардад, он гоњ нашъамандон
олати вазнинеро аз сар мегузаронанд, ки бо забони тиббї онро «алоими абстиненсия» ва
худи нашъамандон «дарди шикаста» (Дар забони худи нашъамандон ин њолат бо вожаи
русии «ломка» ифода карда мешавад) мегўянд. Талабот ба истеъмоли моддањои нашъадор
ва «дарди шикаста» њангоми ворид нашудани нашъа ба организм аз ирода, хислатњои
характер ё хусусиатњои шахсият ягон вобастагие надорад, чуноне ки сулфаи шахси
гирифтори бемории сил аз хоњиши ў вобаста нест. Барои шарњ додани ин њолат асосњои
физиологии вобастагии љисмиро дида мебароем. Чи хеле ки маълум аст, системаи асаб ва
ќисми марказии он - майнаи сар њама гуна фаъолияту зуњуроти физиологию психикии
шахсро идора мекунанд. Сохтори системаи асаб хеле мураккаб аст, ин система аз
њуљайрањои асабї (нейронњо) ва нахњои асабї иборат аст, ки њамаи система ва узвњои
организмро ба њам мепайванданд. Нейронњо бо якдигар бо синапсњо пайваст мешаванд.
Гузориши импулс дар синапс туфайли моддаи махсусе сурат мегирад, ки дар нeгњои торњои
синаптикї њосил мешаванд ва нейромедияторњо ё нейротрансмедиаторњои онњо
метавонанд гуногун бошанд. Яке аз ин медиаторњо, ки барои фањмиши механизми
вобастагї ањамияти калон дорад эндорфин ном гирифта аст. Ин медиатор дар охири асри
XX аз тарафи олими Шотландї Гонс Констерли ошкор карда шудааст. Ў муайян кард, ки
таъсири ин модда ба таъсиррасонии морфин хеле монанд аст. Масалан, хусусияти
дартаскинкуниро дорад. Дараљаи муайяни эндорфин барои кори муќаpрарии системаи
асаб, яъне таъмини њолати мувоффиќи эмотсионалии одам зарур аст. Њангоми нарасидани
он њолати рўњї ва фаъолии одам паст шуда, ў худро норањат њис мекунад. Норасоии
эндорфин бо сабабњои гуногун ба вуљуд омада метавонад. Тавлифи эндорфин метавонад
њангоми беморињои гуногун вайрон шавад. Дар адабиёти соњавї чунин андешае вуљуд
дорад, ки дар одамони гирифтори вобастагии кимёвї буда, (масалан, нашъамандон)
дараљаи эндорфин аз рўзи таваллуд кам аст. Чунин одамон худро аввалин маротиба дар
меъёр њамон ваќте њис мекунанд, ки ягон моддаи нашъадор истеъмол мекунанд, зеро њама
гуна моддањои нашъадор бевосита ё бавосита ихрољи эндорфинро муътадил мегардонад.
Агар ин усули муътадилгардонии фаъолияти майнаи сар ба одам маъќул афтад, он гоњ
нашъаманд шудани он аз эњтимол дур нест. Ба одамони вобастагии кимёвї дошта, дигар
хусусиятњои модарзодии мубодилаи моддањо низ хосанд, ки онњоро инкор кардан
имконнопазир аст. Аммо мутаасифона, илми тиб алњол то он дараљае инкишоф наёфтааст,
ки чунин хусусиятњои модарзодии мубодилаи моддањоро дар организм пурра танзим
намояд, яъне имконияти бартараф кардани омилњои физиологии бавуљудоварандаи
вобастагї вуљуд надорад. Аз ин лињоз чунин беморињо алњол табобатнашавандаанд.
Мавриди ќайд аст, ки бо усулњои тиббї азоби беморо дар давраи абстиненсия хеле сабук
кардан мумкин аст. Вале мутасифона, аксар ваќт нашъамандон, наздикони онњо ва њатто
баъзе мутахассисон чунин “сабукшаваи”-и муваќќатиро њамчун шифоёбї ќабул мекунанд,
ки ин хатои мањз аст. Барои духтуроне, ки усулњои гуногуни бартарафнамоии алоими
абстинесияро медонанд, бартарафнамоии вобастагии љисмї ягон мушкилї надорад. Аммо
дар бемор мављуд будани шавќи психологии азсаргузаронии чунин њиссиёт аз тарафи бемор
барои наркологњои анъанавї монеаи бартарафнашаванда аст [6. с. 31-32]. Мушоњидањо
нишон доданд, ки аксар ваќт баъди бартараф кардани “дарди шикаста” нашъамандон боз
ба истеъмоли моддањои нашъадор даст мезананд. Сабаб дар он аст, ки ба ѓайр вобастагии
љисмї дар нашъаманд вобастагии психикї низ мављуд аст, яъне талаботи психологии
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бозгашт ба њолати мадњўшї. Ин зуњурот аз одати бад ба куллї фарќ дорад. Дар фарќият аз
одати бад вобастагии психикиро туфайли кўшиши иродавї бартараф кардан ѓайри имкон
аст. Фариќияти дигар дар ин аст, ки дар одамони вобастагидошта талабот ба тадриљан зиёд
намудани вояи истеъмол пайдо мешавад, то натиљаи пешина ба даст оварда шавад. Дар
адабиёти соњавї ин зуњуротро бо мафњуми «тањаммулпазирї» ифода мекунанд. Зери
мафњуми тањаммулпазирї њолати мутобиќшавї ба маводи мухаддир ва ё дигар моддањои
фаъолкунандаи психикї фањмида мешавад, ки бо вокуниши коњиши ворид кардани њамон
вояи маводи мухаддир хос аст ва барои ба даст овардани таъсири пешина вояи бештари
модда талаб карда мешавад. Нашъаманд бидуни истеъмоли моддањои нашъадор
эмотсияњои мусбиро аз сар намегузаронад. Бартараф кардани вобастагии психикї нисбат
ба вобастаги љисмї хеле душвор аст. Вобастагии психикї бо бадшавии њолати субъективї
њангоми ба таъхир андохтани ќабули дору ва инчунин њисси баландшавии психикї,
ќонеъшавї њангоми ќабули он тавсиф дода мешавад [7, с.141]. Аломату нишонањои
пайдоиши майлу раѓбат ба истеъмоли моддањои нашъадор, ки ќисми таркибии вобастагии
психикї мебошанд, инњоянд:
1. Њамеша дар фикри дарёфт кардани моддаи нашъадор будан.
2. Болида шудани табъ њангоми аз боби нашъа сухан рафтан.
3. Афсударўх шудан њангоми набудани чунин сўњбатњо.
Њангоми мунтазам истеъмол кардани моддањои нашъадор беморї ба давраи пурављ
мегузарад. Дар ин давра майлу раѓбат ба истеъмоли моддањои нашъадор чунон пурзўр
мешаванд, ки њатто аз эњсоси ташнагї ва гуруснагї зўртар аст, тамоми фикри бемор ба
истеъмоли нашъа равона шуда, барои дарёфт кардани он ба бартараф намудани њама
монеањо ќодиранд. Бо назардошти гуфтањои боло илми муосир нашъамандиро њамчун
«бемории музмин, инкишофёбанда ва табобатнашаванда» [5. с. 33] таъриф медињанд.
Табобатнашаванда муарифї кардани нашъаманд ду асос дорад:
1. Илми тиб то њол усулњои пурра ба танзим даровардани мубодилаи моддањоро дар
организми нашъаманд муайян накардааст.
2. Њељ як одам ќобилияту имконияти яку якбора бартараф кадани њамаи мушкилоти
худро (психологї, љисмї, иљтимої ва ѓ.) надорад дар сурате, ки мањз ин мушкилот сабаби
асоси беморї, аз он љумла нашъамандї мебошанд.
Ба дарки ин маъно дар љамъияти «Нашъамандони номаълум» на аз ибораи «собиќ
нашъаманд», балки аз ибораи «нашъаманди њушёршуда» истифода мебаранд.Дар доираи
гуфтањои боло саволе ба вуљуд меояд, ки «агар нашъамандї беморї бошад, пас чї гуна
беморї аст: бемории љисмї ё психикї»? Ба ин савол мутахассиси соњаи офиятбахшии
нашъамандон Феликс Думанский љавоби мувофиќ додааст. Ба андешаи ў нашъамандї
бемори љисм, аќл ва психика аст. Дар ин беморї њам нишонањои бемории љисм, њам
нишонањои бемории аќл ва њам нишонањои бемори психика дида мешаванд:
Нишонањои бемории љисм:
• баландшавии устувории организм ба таъсисри нашъа;
• алоими абстиненсия;
• вобастагии љисмї
Нишонањои бемории аќл:
•
худфиребкунї, радкунї;
•
љалбшавии аз њад зиёд ба нашъа;
•
гум кардани назорат аз болои рафтори худ ва истеъмоли нашъа.
Агар нишонањои зикршуда ба љисм ва аќл дахл дошта бошанд, пас нишонањои
бемории психика кадомњоянд? Бояд гуфт, ки аломатњои бемории љисм ва аќл аломатњои
бемории психика низ мебошанд. Аз ин бар меояд, ки носолимї аз психика сар мешавад.
Психика таъсирашро ба аќл сар мекунад ва аќл ба зараррасонии љисм мебарад, ки дар
даркунии вобастагии худ ањамияти калон дорад. [3. с. 6]. Аз тањлили дар боло овардашуда
табиати нашъамандиро њамчун беморї муфассал шарњ додан мумкин аст. Маълум шуд, ки
баланшави устувории организм ба таъсири нашъа, ки њамчун толерантнокї муарифиаш
карда будем нишонаи аввали бемори љисм будани нашъамандї аст. Воќеан њам љисми
солим аксар ваќт ба воридкунии иловагии моддањои нашъадор эњтиёљ надорад. Алоими
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абстиненсия, ки вобастагии љисмї дар истеъмоли моддањои нашъадори гурўњи афюнї
муњимтарин нишонаи он аст, дигарбора аз бемории љисм будани нашъамандї дарак
медињад. Ба чизе аз њад зиёд љалб шудан нишонаи носолимии аќл аст, ки дар нашъамандон
бараъло мушоњида мешавад (љалбшавии аз њад зиёд ба нашъа). Дар ин њолат ба хуби дарк
намудан мумкин аст, ки аќл функсияи муќаррарии худ, яъне идора кардан ва ба танзим
даровардани рафтори шахсро аз даст додаст. Нашъаманд будани худро рад кардани
нашъамандон ва ба њар роњ фиреб додани худ шањодати ин гуфтањоянд. Њатто њангоми
офиятбахшии нашъамандон аз тарафи нашъаманд рад кардани мављудияти нашъамандї
дар худ яке аз мушкилоти асосии таъсиррасонии психологї ва психотерапевтї дар ин самт
ба шумор меравад. Онњо њељ бовар намекунанд, ки назоратро аз болои рафтори худ гум
кардаанд, яъне аќлашон бемор аст. Радкунї дар чунин назарњои нодурусти нашъамандон
инъикос мешавад:
1.
Бовар кардан намехоњад, ки гирифтори бемории нашъамандї аст.
2.
Мехоњад истеъмоли моддањои нашъадоро ба танзим дарорад, гарчанде ин
ѓайри имкон аст.
3.
Бовар намекунад, ки нашъаи “дуюм” (масъалан, машруботи спиртї) низ ба
монанди нашъаи аввала (масалан, героин) проблеманок аст.
4.
Ба аќидаи ў мушкилоташ аз мушкилоти дигар нашъамандон фарќ дорад ва он
ќадар љиддї нест.
5.
Барои давом додани вохўрї бо рафиќони нашъамандаш кўшиш менамояд, ки
ин боз ба истеъмоли нашъа мебарад.
Дар сурати дар рафтори шахс љой доштани чунин њаракатњо ва эътироф накардани
воќеият маълум аст, ки ў аќли бемор дорад. Дар бисёр њолат дуруст дарк карда
натавонистан ё дарк кардан нахостани воќеият дар он ифода меёбад, ки нашъаманд
нашъаро њамчун роњи ба даст овардани чизе муаррифї мекунад. Ин мушкилоти дигари
офиятбахшии нашъаманд аст, ки бо сабабњои зерин ба вуљуд меояд:
1.
Нашъаманд истеъмоли нашъаро бо таѓйиротњои мусбии эмотсионалї алоќаманд
мекунанд.
2.
Истеъмоли нашъаро њамчун воситаи стратегии њалли проблемањои худ истифода
мебарад ва алњол воситаи хубтареро намедонанд.
3.
Нашъаманд худро барои шикастани доираи вобастагї (дўстони нашъаманд,
љойи махсуси истеъмол ва ѓ.) хеле заиф њис мекунад.
Њамин тариќ, дар нашъаманди 3-меъёрро људо мекунанд, ки беморї будани онро
исбот менамоянд.
− нашъамандї мувозинатии байни солимї ва патологияро вайрон мекунад;
− нашъамандї бо этилогияи муайян тавсиф дода мешавад ва дар байни омилњои
потологї омилњои љисмї низ љой доранд;
− нашъа ба системаи марказии асаб ва махсусан ба майнаи сар таъсир мерасонад, ки
он дар навбати худ боиси таѓйирёбии таркиби кимёвии хун мегардад.
Барои дарки моҳиияти нашъамандӣ ҳамчун беморӣ бењтар аз њама муносибати
маљмуавиро бояд истифода кард, ки он баррасии ин мушкилотро аз нуќтањои назари
гуногун имкон медињад. Барои ин аз тарафи мутахассисон модели вобастагии билогїпсихикї-иљтимої-маънавї тартиб дода шуда буд. Он иборат аст, аз:
1. Љанбаи биологии вобастагї. Дар муддати тўлонї зањролуд кардани љисм бо
моддањои фаъолкунандаи психикї ба он оварда мерасонад, ки дар шахси вобастабуда узвњо
ва низоми бадан аз фаъолияти муътадил бозмемонад. Бештар аз њама майнаи сар ва низоми
асабњо ранљ мебарад. Аксари одамоне, ки маводи мухадирро ба таври дохили варидї
истеъмол мекунанд, мањлулњои тамйиз нашударо бо асбобњои ифлос ворид месозанд. Дар
натиља микробу вирусњо ба љисм дохил мегарданд. Ин њолати хатарнок барои саломатї дар
якљоягї бо якбора ва хеле баланд шудани њарорат, ларзиш, дилбењузуршавї ва сустшавии
љисм ба вуќўъ мепайвандад. Натиљаи чунин ворид кардани маводи мухаддир метавонад
боиси уфунати хун (сепсис) гардад. Дар майнаи сар, шуш, дил, љигар ва гурдањо захмњо
пайдо мешаванд. Чунин авориз (нуќсњо) як тањдиду хатари љиддї барои њаёт дорад ва
табобати љиддиро талаб мекунад.
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2. Љанбаи психологии вобастагї. Њангоми истеъмоли моддањои фаъолкунандаи
психикї дар инсон дигаргуншавињои гуногуншакли психикї ба вуљуд меоянд:
• холигии эмотсионалї;
• паст шудани фаъолнокї ва иќтидори энергетикї;
• танг шудани доираи майлу раѓбат ва талабот ба истеъмоли моддањои фаъолкунандаи
психикї;
• сустшавии аќлонї ва ё ба тарзи дигар, “майна хушк мешавад”;
• бад шудани ќувваи хотир ва паст шудани мањсулнокии фаъолияти аќлонї;
• изтироб ва афсурдањолї, зудранљї;
• тезхашмгиншавї ва бадќањрї;
• танг кардани доираи њавасмандињо, паст шудани кўшиш ба чизи наверо донистану
омўхтан, бепарвої;
• гум шудани хоњиши иљрои кор;
• болоравии хасташавї.
3.
Љанбаи иљтимоии вобастагї. Батадриљ робитањои иљтимої канда мешаванд ва
ањамияти он паст мегардад. Ин дарон зоњир мешавад, ки одами вобаста аз љузъи љомеа
будан берун мемонад. Њар он чизе, ки пештар барояш ќобили таваљљуњ буд, азиз, гарон буд,
маънии худро гум мекунад. Кўшиши кўмаки падару модар боиси ќањру ғазаб ва ранљиши ў
мегардад. Мушкилот дар тањсилу кор пайдо мешавад. Мафњуми меъёрњои ахлоќї барояш
бефарќ мегардад ва ин аксаран боиси ќонунвайронкунињо мегардад.
4.
Љанбаи маънавии вобастагї. Шахси аз маводи мухаддир вобастабуда њастии
маънавиву ахлоќии худро аз даст медињад. Барои ў мафњумњои ба Худо бовар кардан,
муњаббат ба Ватан, ғамхорї ба оила, њамдардї ба заифон, башардўстї, худфидокунї ва
амсоли ин бегона мегарданд [7. с. 104-105] .
Яке аз падидањои хос барои истеъмолкунандагони маводи мухаддир алоими (синдром)
абстиненсия ва тањаммулкорист. Алоими абстиненсия ин њолати дарднокест, ки дар
шахсони истеъмолкунандаи маводи мухаддир њангоми ќатъ кардани ќабули он меафзояд.
Ба истилоњоти махсус “шикананда” (ломка) номида мешавад. Њангоми алоими абстиненсия
харобшавии психикї ва љисмї (кашидани рагњо, араќкунї, вайроншавии хоб, ќайкунї,
афзоиши изтироб, сарчархзанї ва ғ.) ба вуљуд меояд. Хуруљи ќавї њангоми ќатъ кардани
истеъмоли барбитуратњо, маводи афюнї (масалан, героин, морфин), воситањои
водоркунандаи психикї (масалан, метамфетамин, фенамин, кокаин) ба назар мерасад. Зери
мафњуми тањаммулпазирї њолати мутобиќшавї ба маводи мухаддир ва ё дигар моддањои
фаъолкунандаи психикї фањмида мешавад, ки бо вокуниши коњиши ворид кардани њамон
миќдори маводи мухаддир хос аст ва барои ба даст овардани таъсири пешина вояи бештари
модда талаб карда мешавад.
Хулоса, вобастагии нашъамандї - ин њолати маљмўавии клиникї аст, ки љанбањои
љисмонї ва психикї-иљтимоиро дар бар мегирад ва бо беморињои вазнин ва хатари баланди
оќибаташ марг, алоќаманд аст.
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НАШЪАМАНДЇ – БЕМОРИ ВОБАСТАГЇ
Дар маќолаи мазкур хусусиятњои психологии нашъамандї њамчун бемории вобастагї мавриди тањлил
ќарор дода шуда, табиати ин беморї ошкор карда шудааст. Инчунин муаллифон хусусиятњои вобастагии
љисмї ва вобастагии психикиро њамчун ќисми таркибии нашъаманданї шарњ додаанд. Дар мақола аломату
нишонањои пайдоиши майлу раѓбат ба истеъмоли моддањои нашъадор, ки ќисми таркибии вобастагии
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психикї мебошанд ошкор карда шудаанд. Қайд карда шудааст, ки барои дарки моҳиияти нашъамандӣ ҳамчун
беморӣ бењтар аз њама муносибати маљмуавиро бояд истифода кард, ки он баррасии ин мушкилотро аз
нуќтањои назари гуногун имкон медињад. Барои ин аз модели вобастагии билогї-психикї-иљтимої-маънавї
пешниҳод шуда аст, ки аломату нишонаҳои биологӣ, ҷанбаҳои психологию иҷтимоӣ ва маънавии
нашъамадиро ҳамчун беморӣ шарҳ медиҳад.
Калидвожањо: нашъамандї, нашъаманд, вобастагї, вобастагии љисмї, вобастагии психикї, алоими
абстиненсия, тањаммулпазирї.
НАРКОМАНИЯ – БОЛЕЗНЬ ЗАВИСИМОСТИ
В данной статье анализируеться психологические особенности наркомании как болезнь зависимости и
выявляется природа этой болезни. Также авторы рассматривают особенности физической и психической
зависимости как составную часть наркомании. В статье выявлены признаки влечения к употреблению
наркотических веществ, которые являются составной частью психической зависимости. Отмечено, что для
понимания сущность наркомании как болезнь лучше надо использовать комплексный подход, который
позволяет рассмотреть данную проблему с разных точек зрения. Для этого предлагается био-психо-социокултурный модель, который объясняет биологические признаки, психосоциальные и культурные аспекты
наркомании как болезнь.
Ключевые слова: наркомания, наркоман, зависимость, физическая зависимость, психическая
зависимость, синдром абстиненсии, толерантность.
DRUG ADDICTION-A DISEASE OF ADDICTION
This article analyzes the psychological features of drug addiction as a disease of addiction and reveals the nature
of this disease. The authors also consider the features of physical and mental dependence as an integral part of drug
addiction. The article reveals the signs of attraction to the use of narcotic substances, which are an integral part of
mental dependence It is noted that in order to understand the essence of drug addiction as a disease, it is better to use
a comprehensive approach that allows us to consider this problem from different points of view. For this purpose, a
bio-psycho-socio-cultural model is proposed, which explains the biological signs, psychosocial and cultural aspects of
drug addiction as a disease.
Keywords: drug addiction, drug addict, addiction, physical dependence, mental dependence, withdrawal
syndrome, tolerance.
Сведения об авторе: Махрамов Рахим Рахимович - магистр Таджикского национального университета.
Адрес: район Рудаки, уячастка Гулпарвар. Тел.: 501 61 22 62. e-mail: maramov.7@gmail.ru
Information about the author: Mahramov Rahim Rakhimovich-Master of the Tajik National University. Address:
Rudaki district, uyachastka Gulparvar. Tel.: 501 61 22 62. e-mail: maramov.7@gmail.ru

ЗУЊУРОТИ ИНКИШОФИ СИСТЕМАИ ТАКЯГОЊИВУ ЊАРАКАТИИ КЎДАКОН
Мерганов С.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Инкишофи љисмонї ва амалњои њаракатї дар кўдакон бо суръат инкишоф меёбад.
Њаракати фаъолонаи кўдак яке аз воситаи муњими инкишофи љисмонї ва психологї ба
шумор рафта, он аз амали аз фарш гирифтани бозича, тела додани туб, кўшиши аз љой
хестан, девори хонаро дошта ќоматро рост кардан ва ќадамхои аввалинро барои
мустаќилона роњ гаштан мегузорад, иборат аст. Бояд ќайд кард, ки ќадамњои аввалини
кўдак ноустувор буда, он ба инкишофи мушакњои дасту пойњо, бадан ва пушт вобастагї
дорад. Дар ваќти роњ гаштан кўдак њолати баробарвазниашро нигоњ дошта наметавонад ва
дар ваќти роњ гаштан тез-тез меафтад, ки ин њолат дар кўдак њисси тарсу нобовариро
нисбати худ ба вуљуд меорад. Бо кўмаку дастгирии калонсолон дар кўдак кўшиши
мустаќилона роњ гаштан пайдо мешавад. Модар кўдакро ба роњгардї њидоят намуда, тарзи
роњгардиро ба ў ёд медињад, њангоми афтиданњо боз њавасманд мегардонад, пай дар пай
машќ медињад [6, с.45-46]. Кўдак дар мувозинат нигоњ доштани аъзои баданро тадриљан
меомўзад ва ба тартиб даровардани њаракатњои пойњояшро ёд мегирад, ки барои
мустаќилона роњ гаштани ў зарур аст. Яке аз воситаи муњими инкишофи љисмонии
кўдакони синни барваќти бачагї ташкили бозињои серњаракат, машѓулияти мусиќї,
гимнастикаи пагоњирўзї буда, онњо амалњои паридан, љањидан, дар љои худ чарх задан, ба
болои харак баромада роњ гаштан, аз зери ресмон хамшуда гузаштан, хаму рост шудан,
дастњоро боло бардошта алвонљ додан ва ѓайраро иљро мекунанд. Бо ашё амал кардан дар
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инкишофи психикаи кўдакон ањамияти калон дорад. Тавассути ин амалњо дар кўдакон
мањорат ва малакањои худхизматрасонї (бо ќошуќ, хўрок хурдан, аз пиёла чой нушидан,
кашидан ва пушидани сару либос, пойафзол ва ѓайрањо) ташаккул меёбанд. Зимни њамкорї
бо калонсолон кўдак тарзи бо олотњои мењнат муносибат карданро ёд мегирад. Масалан,
кўдаки 3 сола бо белча ќумро мегирад ба сатилча андохта, дар љойи муаяйн мерезад,
минбаъд бо белча заминро нарм мекунад ё бо сатилча об оварда ба замин мерезад [3, с. 2324]. Бо истифода аз наќшаи тартибдодаамон, бо маќсади мушоњида намудани инкишофи
нутќи кўдакон тадќиќотамонро дар кўдакистони шањри Душанбе гузаронидем. Барои
нишон додани љараёни инкишофи системаи такягоњиву њаракатии кўдакон мо тасмим
гирифтем, ки тадќиќоти худро дар моњњои сентябр ва октябри соли 2017 ва февралу марти
соли 2018 гузаронем. Мувофиќи наќшаи мушоњидаамон дар мадди аввал диќќати мо ба
масъалаи якум, яъне «Кўдак ба осонї бо ашёњо (ќалам, бўрчањо, тугма ва ѓайра) – и гуногун
кор карда метавонад» равона шуд. Натиљањоро тањлил намуда мо мебинем, ки дар ибтидои
тадќиќот 57,3 % кўдакон метавонистанд, ки ба боѓча дер намонда оянд, рўњияи хуб дошта
бошанд, либосњояшон тоза ва мувофиќи фасли сол бошад. Кўдакон ба боѓча бо шиками сер
омаданду фаъол буданд.
Баъди шаш моњ дар боѓча тарбия гирифтанашон, яъне дар ќисмати дуюми
тадќиќотамон моњњои январ ва феврали 2018 мо мушоњида намудем, ки ќисми бештари онњо
(78,1 %) метавонистанд, ки ба боѓча дер намонда оянд, рўњияи хуб дошта, либосњояш тоза
ва мувофиќи фасли сол бошад. Ин њама маълумотњо гувоњи он њастанд, ки системаи
такягоњиву њаракатии кўдакон дар ин муддат инкишоф ёфтаасту њаракату амалњои онњо ба
ќадри имкон хубтар шудааст. Мувофиќи наќшаи мушоњидаамон дар мадди дуюм диќќати
мо ба масъалаи навбатї, яъне «Кўдак њангоми њаракат (роњгардї, давидан, туббозї, раќс
ва ѓайра) мувозинати хуб дорад» равона шуд. Натиљањоро тањлил намуда мо мебинем, ки
дар ибтидои тадќиќот 59,7 % њангоми њаракат мувозинати хуб доранд. Кўдакон озодона
роњ мегарданд, медаванд, тўбро партофта ва ќапида метавонанд, њангоми иљро намудани
њаракатњои раќсї мувозинати хуб доранд. Баъди шаш моњи дар боѓча тарбия
гирифтанашон, яъне дар ќисмати дуюми тадќиќотамон моњњои январ ва феврали 2018 мо
мушоњида намудем, ки 80,1 % њангоми њаракат мувозинати хуб доранд. Ин њама
маълумотњо гувоњи он њастанд, ки системаи такягоњиву њаракатии кўдакон дар ин муддат
инкишоф ёфтаасту њаракату амали онњо ба ќадри имкон хубтар шудааст. Мувофиќи наќшаи
мушоњидаамон дар мадди дигар диќќати мо ба масъалаи навбатї, яъне «Кўдак ба осонї бо
ашёњо (ќалам, бўрчањо, тугма ва ѓайра) – и гуногун кор карда метавонад» равона шуд.
Натиљањоро тањлил намуда мо мебинем, ки дар ибтидои тадќиќот 40,2 % кўдакон
метавонистанд, ки ба осонї бо ашёњо (ќалам, бўрчањо, тугма ва ѓайра) – и гуногун кор
бикунанд. Масалан, тугма ва ѓиж-ѓижаки либосро гузаронда ва кушода метавонанд,
бандакњои пойафзолро баста метавонанд. Баъди шаш моњи дар боѓча тарбия
гирифтанашон, яъне дар ќисмати дуюми тадќиќотамон моњњои январ ва феврали 2018 мо
мушоњида намудем, ки ќисми бештари онњо 66,5 % кўдакон метавонистанд, ки ба осонї бо
ашёњо (ќалам, бўрчањо, тугма ва ѓайра) – и гуногун кор кунанд. Масалан, тугма ва ѓижѓижаки либосро гузаронда ва кушода метавонанд, бандакњои пойафзолро баста
метавонанд. Ин њама маълумотњо гувоњи он њастанд, ки системаи такягоњиву њаракатии
кўдакон дар ин муддат инкишоф ёфтаасту њаракату амали онњо ба ќадри имкон хубтар
шудааст. Мувофиќи наќшаи мушоњидаамон дар мадди дигар диќќати мо ба масъалаи
навбатї, яъне «Кўдак дорои малакањои асосии тозагї ва гигиенаи шахсї (истифодаи
њољатхона, хўрокхўрї, шустани дастњо, тозакунии дандонњо ва ѓайра) аст» равона шуд.
Натиљањоро тањлил намуда мо мебинем, ки дар ибтидои тадќиќот 45,2 % кўдакон
мустаќилона дандонњояшон ва дастонашонро шуста метавонад, таом хўрда, худашонро
тоза нигоњ дошта метавонанд. Баъди шаш моњи дар боѓча тарбия гирифтанашон, яъне дар
ќисмати дуюми тадќиќотамон моњњои январ ва феврали 2018 мо мушоњида намудем, ки 58,4
% кўдакон мустаќилона дандонњояшон ва дастонашонро шуста метавонанд, таом хўрда,
худашонро тоза нигоњ дошта метавонанд. Ин њама маълумотњо гувоњи он њастанд, ки
системаи такягоњиву њаракатии кўдакон дар ин муддат инкишоф ёфтаасту њаракату амали
онњо ба ќадри имкон хубтар шудааст. Мувофиќи наќшаи мушоњидаамон дар мадди дигар
диќќати мо ба масъалаи навбатї, яъне «Кўдак љисман хуб инкишоф ёфтааст (ба осонї
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медавад, мељањад, ба зинапоя мебарояд ва ѓайра)» равона шуд. Натиљањоро тањлил намуда
мо мебинем, ки дар ибтидои тадќиќот ќисми ками мушоњидашудагон, яъне 42,5 % љисман
хуб инкишоф ёфтаанд, озодона њаракат мекунанд, ба осонї медаванд, мељањанд, ба зинапоя
мебароянд ва ѓайра. Баъди шаш моњи дар боѓча тарбия гирифтанашон, яъне дар ќисмати
дуюми тадќиќотамон моњњои январ ва феврали 2018 мо мушоњида намудем, ки ќисми
бештари мушоњидашудагон, яъне 63,5 % љисман хуб инкишоф ёфтаанд, озодона њаракат
мекунанд, ба осонї медаванд, мељањанд, ба зинапоя мебароянд ва ѓайра. Ин њама
маълумотњо гувоњи он њастанд, ки системаи такягоњиву њаракатии кўдакон дар ин муддат
инкишоф ёфтасту њаракату амали онњо ба ќадри имкон хубтар шудааст. Мувофиќи наќшаи
мушоњидаамон дар мадди дигар диќќати мо ба масъалаи навбатї, яъне «Кўдак ба ќоидањои
муќарраршуда њам дар боѓча ва њам берун аз он риоя мекунад, аз вазъиятњои эњтимолан
хавфнок дурї мељўяд» равона шуд. Натиљањоро тањлил намуда мо мебинем, ки дар ибтидои
тадќиќот ќисми бештари мушоњидашудагон, яъне 62,3 % ба ќоидањои умумии
муќарраршудаи бехатарї њам дар боѓча ва њам берун аз он риоя мекунанд, аз вазъиятњои
эњтимолан хавфнок дурї мељўянд. Масалан, симњои барќиро намерасанд, ба љои баланд
намебароянд, ашёњои тезро намерасанд ва ѓайра. Баъди шаш моњи дар боѓча тарбия
гирифтанашон, яъне дар ќисмати дуюми тадќиќотамон моњњои январ ва феврали 2018 мо
мушоњида намудем, ки ќисми бештари мушоњидашудагон, яъне 73,4 % ба ќоидањои умумии
муќарраршудаи бехатарї њам дар боѓча ва њам берун аз он риоя мекунанд, аз вазъиятњои
эњтимолан хавфнок дурї мељўянд. Масалан, симњои барќиро намерасанд, ба љои баланд
намебароянд, ашёњои тезро намерасанд ва ѓайра. Дар охири тадќиќот мо кўдаконеро пайдо
накардем, ки њам дар боѓча ва њам берун аз он ба ќоидањои умумии муќарраршудаи
бехатарї ањамият намедињанд, аз вазъиятњои эњтимолан хавфнок дурї намељўянд. Масалан,
симњои барќиро мерасанд, ба љои баланд мебароянд, ашёњои тезро меќапанд ва ѓайра. Ин
њама маълумотњо гувоњи он њастанд, ки системаи такягоњиву њаракатии кўдакон дар ин
муддат инкишоф ёфтаасту њаракату амали онњо ба ќадри имкон хубтар шудааст.
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ЗУЊУРОТИ ИНКИШОФИ СИСТЕМАИ ТАКЯГОЊИВУ ЊАРАКАТИИ КЎДАКОН
Дар маќолаи мазкур сухан дар бораи зуњуроти инкишофи системаи такягоњиву њаракатии кўдакон ва
тадќиќи онњо меравад. Маќолаи мазкур ба тадќиќи зуњуроти инкишофи системаи такягоњиву њаракатии
кўдакон дар оила ва боѓча равона шудааст, ки ба њаёти оилавии одамони синну соли гуногуни љомеа
таъсирбахш мебошад. Ин масъала дар тарбияи насли доною солим наќши муњим мебозад. Масъалаи омӯзиши
зуњуроти инкишофи системаи такягоњиву њаракатии кўдакон њамчун унсури пешрафти шахс ва љомеа дар
илмњои психология ва педагогика мавриди омӯзиш қарор гирифтааст. Омӯзиш ва тадқиқи амалии зуњуроти
инкишофи системаи такягоњиву њаракатии кўдакон ба таври васеъ ба роҳ монда нашудааст, мо дар кори худ
бештар аз адабиётњо ва натиҷаи тадқиқотҳое истифода бурдем, ки дар дохил ва хориҷи кишвар гузаронида
шудаанд. Мушоњидањои мо ва тањлили маводњои бадастоварда нишон медињанд, ки системаи такягоњиву
њаракатии кўдакон дар боѓча тарбиягиранда инкишоф меёбанд ва сифати он аз мањорату малакаи
тарбиятгарон вобаста аст.
Калидвожањо: тадќиќоти психологї, кўдак, системаи такягоњиву њаракатї, боѓча, ташхис, тарбия,
инкишоф.
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ПРОЯВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ ОПОРНО ДВИГАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ
В данной статье речь идёт об исследовании проявление психологических особенностей развития опорно
двигательной системы детей. Данная статья направлена на исследование проявления развития опорно
двигательной системы детей в семье и обществе, так как данная проблема влияет на всех членов семьи и
общества. Решение проблемы проявления развития опорно двигательной системы детей способствует
целенаправленному воспитанию подрастающего покаления. Так как проявления развития опорно
двигательной системы детей недостаточно изучена, мы в своем исследовании ориентировались на зарубежные
литературы. Наши наблюдения и анализ полученных данных показывают, что у детей воспитывающеся в
детском саду более блогополучнее развивались опорно двигательная система чем в семье.
Ключевые слова: психологое исследование, ребенок, развития опорно двигательной системы детей,
садик, диагностика, воспитания, развития.
DEVELOPMENT OF THE MUSCULOSKELETAT SYSTEM IN CHILDREN
In this article, we are talking about the study of the manifestation of psychological features of the development
of the musculoskeletal system of children. This article is aimed at studying the manifestation of the development of
the musculoskeletal system of children in the family and society, and this problem affects all members of the family
and society. Solving the problem of the development of the musculoskeletal system of children contributes to the
purposeful upbringing of the younger tingling. Since the manifestations of the development of the musculoskeletal
system of children are not sufficiently studied, we have focused on foreign literature. Our observations and analysis of
the obtained data show that children raised in kindergarten more blogged developed the musculoskeletal system than
in the family.
Keywords: psychological research, child, development of musculoskeletal system of children, kindergarten,
diagnostics, upbringing, development.
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ФИЛОЛОГИЯ ВА ЖУРНАЛИСТИКА-ФИЛОЛОГИЯ И ЖУРНАЛИСТИКА
ҶАНБАҲОИ ҲУНАРИИ КОРБУРДИ ЗАБОН ДАР АШЪОРИ АЛИМУҲАММАД
МУРОДӢ
Фарҳод Меликов
ДМТ
Ҳунари нигорандагии шоир, пеш аз ҳама, дар маҳорати тасвир, баёни ҷазоб,
суханороии тоза ва васеъ истифода намудани захираҳои забон аён мегардад. Аксари адибон
ба шарофати бархурдор будан аз фасоҳату балоғати сухан, истифодаи рангину бамавқеи
воситаҳои тасвир, эҷоди образҳои нав ва, махсусан, корбурди забон ба эҷоди шеърҳои
дилрасу дар либоси бадеият ороста, муваффақ гардидаанд. Навиштаҳои болоро андешаҳои
адабиётшинос профессор Аламхон Кӯчарзода пурратар мегардонад: “Вақтҳои охир оид ба
мазмуну муҳтаво ва ҷойгоҳи адабиёти тоҷики даврони истиқлол андешаҳои мухталиф баён
мешаванд. Суханшиносон ва мунаққидон баъзан, роҳи таҳаввули чорякасраи ин адабиётро
нодида мегиранд. Онҳо ба қавли Рустами Ваҳҳоб, “вақте дар бораи адабиёти ин давра ба
таври куллӣ ҳукм мекунанд, онро ба ҳадди сифр поён мебаранд”. Вале ҳангоме, ки ба осори
намояндагони шинохтаи он, (чун шоир А. Муродӣ) таваҷҷӯҳ мешавад, дар ҳолати рушду
пешравӣ қарор доштани ин адабиёт, аз ҷумла шеъри даврони истиқлол, равшан ба назар
мерасад” [2;10]. Алимуҳаммад Муродӣ дар офаридани шеър хеле ҳунармандона муносибат
намуда, шеърро ба тарзу услуби хоссае эҷод мекунад. Вақте хонанда ба абёти шоир
муроҷиат мекунад, вижагиҳои онро ба зудӣ эҳсос карда метавонад, зеро шеъри Муродӣ ба
забони оммафаҳм, дақиқтар назар андозем, ба забони ширадори тоҷикӣ эҷод мешавад.
Лозим ба ёдоварӣ аст, агарчи забони ашъори Алимуҳаммад Муродӣ меъёри адабӣ дошта
бошад ҳам, аз луғат, ибора ва таркибҳои забони зиндаи халқ ба таври фаровон истифода
намудааст. Шоир дар ҳар як асари хеш тобишҳои аслӣ ва маҷозии калима, таркиботро
ҷиддан ба назари эътибор гирифта, дар заминаи қонуниятҳои амалкарди забони тоҷикӣ ба
маъниофариниҳои наву ҷолиб мепардозад. Дар осори Алимуҳаммад Муродӣ як силсила
тавсифҳои тоза, ташбеҳҳои шоирона ва калимотеро мушоҳида кардем, ки бевосита эҷоди
худи шоир буда, ба боварии комил метавон ин ҷо гуфт, ки дар ашъори дигар адибон кам ё
худ умуман истифода нашудаанд. Чунончи, калимаҳои кинафаромӯш, нурасрор,
фарҳодмардум, биҳиштоғӯш, обсӯз, саҳарбонг, тавсандил, кулаҳрафида, танозурда, довҷӯӣ,
нақшипонадида, лимуқабо, дунбулоб, дидорталаб, парешонризқ ва монанди инҳо, ки худ
аз ҷумлаи унсурҳои муҳими забонофаринӣ мебошад, дар ҳолатҳои зарурӣ баҳри тавсиф ва
тасвир бамавқеъ ба кор бурда шудаанд. Ҳамчунин, истифодаи фаровони мақолу
зарбулмасалҳои халқӣ низ забони эҷоди асарҳои шоирро боз ҳам шевою гӯшнавоз
гардонидаанд. Ҳунари шоирии Алимуҳаммад муродӣ дар сохтани вожаҳо ва ибораҳои нав
ҷилваи хоса касб намудааст. Мисол: Субҳи сафедсар, парчами шабшикан, ҷамшедкуш,
заҳҳокпарвар, қалби ҳаваспараст, ҷони баччакушта, душманвафо, қасри фиреби зиндагӣ,
хуршедсифат, аловистон, дафтари зарди хазон, килки алам, сафҳаи хотир, дафтари сабзи
баҳор, чангаки зулф, корвони нур, ғамбозор, талхибашакар, чароғи беноқил, мурғи сӯхтапо,
чӯби хушки безабон, дили оташмисол, сӯзи қалби тобнок, фитрати тоза, дилбарони дилнавози
дилфиреб, риштаи нимтоб, синаи амвоҷи дарё, кинафаромӯш, нурасрор, фарҳодмардум,
биҳиштоғӯш, обсӯз, саҳарбонг, тавсандил, кулаҳрафида, танозурда, довҷӯӣ, нақшипонадида,
лимуқабо, дунбулоб, дидорталаб, парешонризқ, ҳошияи мурод, дили бешазор, анкабути орзуҳо,
гули шеър, ашки санг, хотирпосдориҳои санг, чанори сабзпўши бовиқор, обшори офтоб,
кафшери дард, шаби ошуфта, тирезаҳои осмон, абрувони ханҷарӣ, мӯи анбарӣ, дилбари
болоназар, рӯи кулчақанд, чашмлахча, афтоби бефараҳ, даҳони шаб, пистони моҳтоб, дарди
ношинос, боғи зиндагӣ, чархи рӯзкуш, ишқи ҷавонмарг, дарёдамкаш, хассавор, ошнои ғам, гӯши
вазнини фалак, дилзеб, боғи дил, коғази арзу шикоят, донаи ашк, дилбаумед, оғӯши
бемуҳаббат, дони лаззат, чапғалат, пармуча, кулчаи такалов, харпанҷа, хушдор,
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рухсораалови чашмлахча, барқмаҳмез, ганҷинаҷамоли роҳатиганҷ, лапов ва ғайра аз ин гуна
мисолҳо дар эҷодиёти шоир хеле зиёд аст, маҳсули мушоҳидаҳои борикбинона ва ҳассоси
Муродӣ мебошанд. Дар ашъори Алимуҳаммад Муродӣ шумораи зиёди калимаву ибораҳои
нави шоиронаро мушоҳида кардан мумкин аст. Тавассути корбурди чунин калимаҳо шоир
тавсифҳои ашёву воқеа ва одамонро таъмин намудааст:
Савдои бесиёсат,
Дунёи беразолат,
Ёрони босадоқат,
Паймони бехиёнат,
Диндори бодиёнат,
Як ёри боамонат,
Инсони беҷаҳолат,
Бодарку бофаросат,
Як илтифоти қисмат,
Мехоҳаму наёбам.
Бедард зиндагонӣ,
Бедоғи дил ҷавонӣ,
Якқавму якзабонӣ,
Якрӯҳу якравонӣ,
Як дӯстии ҷонӣ,
Осоишу амонӣ,
Як асри босаодат,
Мехоҳаму наёбам [4;14].
Дар шеъри боло, ки “Меҷӯяму наёбам” унвон гирифтааст, шоир бо истифодаи
тавсифҳои зиёде тавонистааст матлаби хешро хеле кўтоҳ, аммо дар либоси маънисозиҳои
тоза баён намояд. Ҳамчунин Алимуҳаммад Муродӣ дар ин шеър бо иродаи қавӣ андеша
ронда, кӯшидааст, то ҷойи имкон сифатҳои инсони имрӯзаро ба хонанда нишон диҳад. Дар
хусуси ҳунару истеъдод ва табъу тавони баланди шоирӣ адабиётшинос Худоӣ Шарифов дар
китоби “Инсон дар марзҳои шеъру шоирӣ” андешаҳояшро ба таври зайл баён намудааст:
“Албатта, қареҳа ё истеъдод маншаи аввалини пешаи шоирист ва дар ҳар асру замоне
ҷавонони соҳибзавқро ба ин бозори армонҳо, пару бол кушоданҳою афтиданҳо ва ба кӯйи
муроду номуродӣ расиданҳо овардааст. Аз он пас марҳилаи омӯхтану андӯхтани ҳунар пеш
меояд. Агар ба адабиёти тоҷик рӯй биёварем, суоле пеш меояд, ки аз кай шоирон шеъри
«дорои қареҳа» мегуфтагӣ шуданд ва масъалаи касбу ҳунар чӣ шуд? Охир, мо наметавонем,
тасдиқ кунем, ки дар шеъри тоҷикӣ, ҳатто дар ҳудуди маълуме, шоирон аз ҳунар бархурдор
набуданд” [8;322]. Дар эҷоди на танҳо ашъори суннатӣ, балки дар колабҳои арӯзи нав
(шеъри нимоӣ) ҳамин гуна ҷаҳони пур аз орзую ормонҳо, пару бол кушоданҳо ва
шукуфтанҳои гули мақсуди шоиронаи Алимуҳаммад Муродӣ бо ҳунару истеъдоди баланд
ва махсус бо ҳузури завқ зуҳур намудааст.
Алимуҳаммад Муродӣ дар шеъри “Гуфтам ба зиндагӣ” тавассути калимаҳои
муқобилмаънои “ширин ва талх, ҳаёт ва марг, гул ва хор, покиза ва ғубор, васл ва фироқ,
хеш ва бегона”андешаашро ба таври раз баён намудааст :
Гуфтам бар зиндагӣ:
- Ширин ба мисли ту
Ҳаргиз надидаам.
Гуфто, ки талх чӣ [4;15].
Шоир ва донишманди рус В. Я. Брюсов менависад: “Ҳунар аз он лаҳза оғоз мешавад,
ки эҷодкор барои худаш эҳсосоти норушан ва пурасрорашро бозкушоӣ кунад” [7;6]. Яъне,
новобаста аз равиши эҷодӣ шоир дар кадом жанре, ки набошад, бояд эҳсосоти фитрии
худро инкишоф дода, пайи эҷод шуғл варзад. Шоир дар шеъри “Рухсораалови чашмлахча”
тавассути эҷоди тавсифи нав диққати хонандагонро боз ҳам бештар ба ашъори худ ҷалб
намудааст. Дар ин шеър, ки аз 5 банди чаҳормисраӣ иборат аст, оид ба зебоиҳои табиати
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дилбар сухан меравад:
Рухсори ту оташи ҳавасҷӯш,
Чашмони ту лахчаи алаврез,
Рухсораалови чашмлахча,
Дорӣ чӣ нигоҳи барқмаҳмез.
Шарми ту шукуфтани гули сурх,
Ҳарфти ту балоғати сухансанҷ,
Нози ту хиҷолати баҳорон,
Ганҷинаҷамоли роҳатиганҷ. ...
...Ман ҳамчу лапов сустгардам,
Ту тезравӣ ба ранги тезоб.
Афтови сарам шаву наяндеш,
Барфи сари ман намешавад об [4;43].
Дар бандҳои дар боло манзургардида Алимуҳаммад Муродӣ тавассути бо ҳам якҷо
намудани калимаҳои ҳавас-ҷӯш, алав-рез, чашм-лахча, ганҷина-ҷамол, роҳат-ганҷ, ғамбода, шикаста-мавҷ ва барқ-маҳмез тавсифоти мураккаби дарёдмондание офаридааст, ки
бемуболиға сохтаи худи Алимуҳаммад Муродӣ мебошанд. Дар қатори дигар хусусиятҳое,
ки нисбати шеъри боло ин ҷо гуфта шуд, ҳамчунин метавон ба якчанд вижагиҳои шеъри
шоир ошно гардид, ки яке аз ин гуна вижагиҳо ҳунармандона корбурди васеъи калимаву
ибораҳое, ки дар забони гуфтугӯӣ дар миёни халқ ҷой доранд, мебошад. Барои мисол аз
шеъри боло мо интихобан ду калимаро мебинем. Якум калимаи “лахча”- ахтари оташбори
чӯб ё ангишт. Дуввум “лапов” бояд гуфта шавад, ки дар баъзе манотиқи кишвар
“лаҳмов”ҳам мегӯянд, ба маънои акси тезоб, оби сустҳаракат истфода шудааст.
“Вақте мо адабиёти тоҷик, шеъри тоҷик (ё тоҷикӣ) мегӯем, табъан ва ба таври табиӣ
хонанда, чи тоҷик ва чи ғайритоҷик аз он ҷӯёи вижагиҳои тоҷикӣ ва унсурҳои тоҷикият
мешванд” [1;163]. Ҳамин ҳолатро мо метавонем дар ашъори шоироне чун Алимуҳаммад
Муродӣ, ки ҳунари баланди шоирӣ доранд, мушоҳида намоем. Дар шеърҳои Алимуҳаммад
Муродӣ калимаю ибораҳои сирф тоҷикӣ, ки имрӯзҳо дар миёни мардуми маҳаллӣ мавриди
истифодаи васеъ қарор доранд, зиёд ба чашм мерасад. Ба монанди кучадавак, палаксӯхта
ҳамчунин ибораҳои дилнишини палакбон, тагарг ва дидаву рӯ, ки дар ҳаёти воқеии инсон
истифода мешаванд, зиёданд:
Моем палаксӯхтаи пухта базӯр,
Будем сари гул, ки ҷавонпир шудем.
Дар маҳкамаи ҷаҳон надонем чӣ сон,
“Бо пои худ омадему занҷир шудем” [4;276].
Дар ин пораи шеърӣ вожаи “палаксӯхта”, басо ҳунармандона истифода шудааст.
Аслан, вожаи “палаксӯхта” мафҳумест, ки имрӯзҳо танҳо дар деҳот мавриди корбурд қарор
дорад. Дар ин ҷо бошад ба маънои харбуза ё тарбузе, ки бо сабаби пажмурдагии буттааш
базӯрпаз мешавад, омадааст. Дар рубоии зерин низ як қатор вожаҳои хосси мардуми маҳал
истифода шудааст:
Бар санг чу зад неши каландам, каҷ шуд,
Чун доси дарав қадди баландам каҷ шуд.
Гарчи ба таноби умр ченаш кардам,
Ҷоне, ки чу ҷӯя рост кандам, каҷ шуд [4;269].
Шоир дар ҷойи дигар аз ибораҳои зебои халқӣ хеле хуб ва эҷодкорона истифода
бурдааст:
Кӯки чашмам канд,
Кас намеояд,
Камбағал бехеш аст [3;204].
Ин ҷо ибораи “кӯки чашм кандан”, ки хоси забони гуфторӣ мебошад, дар шеъри
манзур ба маънои интизории бисёр кашидан, пазмон шудан омадааст. Ё ки боз дар ҷойи
дигар мехонем:
Ташвиш
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Ҳамчу аспи пир
Дам ба дам кӯл мехӯрад дил.
Оҳ, метарсам,
Бори ман дар нимароҳи умр мемонад [3;182].
Кӯл хӯрдан-ифодаи халқии “пешпо хӯрдан” аст. Аз мушоҳидаи ҳамин гуна
истифодаи зиёди ибораҳои халқӣ шоистаи таъкид мебошад, ки Алимуҳаммад Муродӣ кам,
вале хеле пухта ва нишонрас шеър мегӯяд. Алимуҳаммад Муродӣ дар эҷодиёти хеш аз
ибораҳои рехта ҳам пурсамар ва бомаҳорат истифода намудааст. Ибораҳои рехтаи “дар
сари як мӯй ҷон бохтан”, “аз рашк сӯхтан”, “давр рондан”, “дил рақсидан”, “дар дида
нишастан”, “рахти сафар бардоштан”, “дар кафан зинда шудан”, “ба коми дил расидан”,
“чашм дӯхтан”, “сол сипарӣ шудан”, “дидаҳо чор будан”, “армон шикастан”, “оташ ба дил
афрӯхтан”, “хумори дил шикастан”, “даҳан талхов будан” ва ғайра ифоданок ва
ҷаззобиятнок гардидани забони шеърҳоро афзуда, боиси табиӣ офаридани чунин ашъор
гардидаанд:
Даҳанам талхов аст,
Нафасам дар даҳанам месӯзад,
Баданам,
Пираҳанам месӯзад,
Бистарамро таги борон монед,
Бистарам месӯзад [4;158].
Чи гунае ки дар болотар гуфта шуд, дар ашъори Алимуҳаммад Муродӣ ибораҳои
рехта зиёд истифода шудаанд. Шоир дар эҷоди шеър новобаста аз жанр ибораҳои рехтаро
истифода мекунад, ки барои пурратар гардидани фикр хизмат мекунанд. Ин ҳолатро дар
шеъри “Ғубори дард” мебинем:
Димоғам бӯйи таб дорад,
Нафас чун боди афғонӣ пур аз чанг аст,
Ҳаво ин қадр дамгир аст,
Худоё,
Ин қадар имшаб дилам танг аст! [5;208]
Ислом Юсуфӣ роҷеъ ба ҳунари образофаринӣ ва истифодаи васеи калимаю ибораҳои
дилнишин дар ашъори Алимуҳаммад Муродӣ чунин ибрози назар дорад: “Ба мисли
дигарон ӯ ҳеҷ гоҳ аз калимаю ибораҳои забонзадаи “лаъли Бадахшон”, “дурру марҷон”,
“сари миҷгон”, “мавҷи хаёл”, “сӯзани андеша”, “гавҳари шабчароғ”, “рӯди гаронбор”,
“тушаи ихлос”, “замзамаи муҳаббат” ва ғайраву ҳоказо, ки ҳазорҳо бор гуфта шудаанд,
истифода намебарад ва шеъраш орӣ аз ҳар гуна суханпардозиҳои хаёлпарастона аст” [9;11].
Дар воқеъ чунин аст. Дар ашъори Алимуҳаммад Муродӣ чунин ибораҳо ба тамом дида
намешавад ва чи гунае, ки дар бобҳои гузашта гуфта будем, Алимуҳаммад Муродӣ аз
такрор гуфтани чунин таркибҳо ҳеҷ гоҳ майл накардааст. Алимуҳаммад Муродӣ бо ҳамин
роҳу равиш, бо тахайюли баланди эҷодӣ тавонистааст муваффақ гардад.
Бо мавриди таҳлил қарор додани анвои гуногуни жанрҳои адабӣ аз ашъори
Алимуҳаммад Муродӣ ба чунин хулоса омадан мумкин аст, ки шоир дар корбурди
ҳунармандонаи забон маҳорати баланди эҷодӣ нишон додааст.
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ҶАНБАҲОИ ҲУНАРИИ КОРБУРДИ ЗАБОН ДАР АШЪОРИ АЛИМУҲАММАД МУРОДӢ
Алимуҳаммад Муродӣ аз адибони соҳиби майлҳои худшиносӣ тозаҷӯию тозагӯӣ ва навгароӣ мебошад.
Ӯ дар тӯли фаъолияти эҷодии худ дар тасвиру тавсифи Ватан, шинохти муқаддасоти он, арзишҳои миллии
таърихии фарҳанги ниёгон ва тараннуми ғояҳои олии инсонӣ нақши бориз дорад. Алимуҳаммад Муродӣ яке
аз шоирони маъруфи адабиёти муосири тоҷик аст, ки аксари муҳақиққон ва ҳаводорони адабиёт ба шеърияти
хоссу мумтоз ва вижагиҳои офаридаҳои табъи ӯ ишора кардаанд. Комёбии Алимуҳаммад Муродӣ дар тасвири
бадеӣ махсусан дар арӯзи нав эҷоди силсилаи шеърҳо ва достонҳо, ашъори ғиноӣ равшан гардида, дар
эҷодиёташ мавқеи муносиб касб намудаанд. Мақолаи манзур як кӯшише дар ростои ҳалли мавзӯъи ҷанбаҳои
ҳунарии корбурди забон дар ашъори Алимуҳаммад Муродӣ буда, муаллиф талош намудааст, ки ба василаи
таҳлили бевоситаи матни ашъори шоир посух гӯяд ва заминаҳои ташаккули корбурди забонро дар ашъори
шир маълум созад. Муаллиф ба ин ҳадаф аз таҳқиқоти анҷомшуда низ истифода намуда, дар баъзе мавридҳо
мувофиқати худро бо назарҳои баёншуда, эълом дошта, дар айни ҳол баъзе нуқтаҳои назарро бо далели илмӣ
мавриди интиқод қарор медиҳад.
Калидвожаҳо: забон, мавзӯъ, калима, шеър, шоир, образ, ишқ, адабиёт, ҳунар.
ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЯЗЫКА В ПОЭЗИИ АЛИМУХАММАДА МУРОДИ
Алимухаммад Муроди - один из писателей, склонных к самопознанию, чистоте и новаторству. На протяжении
всей своей творческой карьеры он сыграл значительную роль в описании Родины, признании ее святости,
национальных исторических ценностей культуры наших предков и прославлении высших человеческих идей.
Алимухаммад Муроди - один из самых известных поэтов современной таджикской литературы, и многие
исследователи и любители литературы отмечают уникальную поэзию и особенности его произведений. Успех
Алимухаммада Муроди в области искусства, особенно в новое время, нашел отражение в создании серии стихов и
рассказов, гинекологической поэзии и занял достойное место в его творчестве. Эта статья представляет собой
попытку обратиться к художественным аспектам использования языка в поэзии Алимухаммада Муроди, и автор
попытался ответить посредством прямого анализа текста поэзии и определить основы использования языка в его
поэзии. Автор также использует для этой цели проведенное исследование и в некоторых случаях соглашается с
высказанными взглядами, в то же время критикуя некоторые точки зрения с помощью научных доказательств.
Ключевые слова: язык, сюжет, слово, стихотворение, поэт, образ, любовь, литература, искусство.
ARTISTIC ASPECTS OF THE USE OF LANGUAGE IN THE POETRY OF ALIMUHAMMADMURODI
Alimuhammad Murodi - one of the writers inclined to self-knowledge, purity and innovation. Throughout his creative
career, he played a significant role in describing the Motherland, recognizing its holiness, national historical values of the
culture of our ancestors and glorifying the highest human ideas. Alimuhammad Murodi is one of the most famous poets of
modern Tajik literature, and many researchers and literature lovers note the unique poetry and features of his works. The
success of Alimuhammad Murodi in the field of art, especially in modern times, was reflected in the creation of a series of
poems and stories, gynecological poetry and took a worthy place in his work. This article is an attempt to address the artistic
aspects of the use of language in the poetry of Alimuhammad Murodi, and the author tried to answer by directly analyzing
the text of poetry and to determine the basis for the use of language in his poetry. The author also uses the conducted research
for this purpose and in some cases agrees with the expressed views, at the same time criticizing some points of view with the
help of scientific evidence.
Keywords: language, plot, word, poem, poet, image, love, literature, art.
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НОМҲО ВА СИФАТҲОИ ИЛОҲӢ ДАР КИТОБИ “ҚАСАС-УЛ-ҲУСАЙН”
Негмонов Хусрав
Донишгоњи миллии Тољикистон
Дар миёни мероси маънавии адабиёти форсии тоҷикӣ як қатор осори
мазҳабӣ рӯйи кор омадаанд, ки дар ҳифзи маънавиёти адабии мо нақши хоссаи
худро доранд. Дар радифи осори сирф адабию илмӣ як қатор осори сирф
мазҳабианд,
ки
мамлу
аз
саргузашти
пайғамбарону
авлиё
мебошанд.
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Муаллифони ин қиссаҳо дар таркиби ин осор арзишҳои адабиро низ ҳифз
кардаанд. Аз ин рӯ, осори мазкур омехта аз мазмунҳои мазҳабӣ ва маҳорати
таълифу гирдоварӣ ва суханварии муаллифони онҳо мебошанд. Азбаски қаблан
дар атрофи нусхаи китоби “Қасас-ул-Ҳусайн” мақолаи шогирдонае таҳия карда
будем, дар ин мақола хостем номҳо ва сифатҳои арабию тоҷикии Худовандро
мавриди таҳлилу баррасӣ қарор диҳем. Азбаски қиссаи мазкур сирф мазҳабӣ аст
ва ривоятҳои диниро дар худ фаро гирифтааст, номҳо ва сифоти илоҳӣ дар он
фаровон истифода шудаанд, ки бештари онҳо дар шакли арабӣ ва миқдори ками
онҳо бо забони тоҷикӣ оварда шудаанд. Инчунин, дар бештари маврид ҳам ном
ва ҳам сифати илоҳӣ омадааст. Масалан, ном ва сифати Ҳақ субҳонаҳ ё агар ба
тоҷикӣ гӯем Ҳаққи субҳон, ки калимаи Ҳақ- номи Худованд буда ба маънои рост
аст, ки ҳақиқат аз он гирифта шудааст дар муқобили ботил ва маънои субҳон –
пок аст. Мисол: Алқисса, Ҳақ субҳонаҳу баъд аз мурдани он ҷонвар панҷоҳ ҳазор
соли дигар хароб дошт. Дар мавриди дигар номи тоҷикии Худованд бо ҷуфти
сифати арабии таъоло омадааст, ки Худованд ё Худо калимаи тоҷикӣ буда
маънояш соҳиб аст ва маънои калимаи арабии таъоло қудратманд аст. Мисол:
Баъд аз он бодро Худои таъоло чаҳор қисм гардонид. Ҷойи дигар яке аз номҳои
машҳури арабии Худованд – Аллоҳ (шакли дигараш Оллоҳ) бо ду ҷуфти
сифатҳои арабӣ омадаанд. Маънои вожаи таъолоро чунон ки гуфтем, қудратманд
аст ва маънои таборак бобаракат аст. Мисол: Аллоҳи таборак ва таъоло мегӯяд,
ки девон биёфарид, ки сару пойи эшон аз наъл буд. Ҷойи дигар як ном бо ду
ҷузъи арабии сифатҳо истифода шудаанд, ки маънои ҳар се дар боло шарҳ дода
шуд: Ҳақ субҳонаҳу таъоло оташи азим дар вуҷуд оварданд. Дар мавриди дигар
яке аз номҳои машҳури Худованд - Аллоҳ бо сифатҳои таборак ба маънои
бобаракат ва таъоло ба маънои қудратманд истифода шудааст: Аллоҳ таборак ва
таъоло эшонро шариате фиристода буд, бо он амал мекарданд. Дар мавриди
дигар се сифати худовандӣ пай дар пай бо ҳам тавъам истифода шудаанд, ки
малик ба маънои подшоҳ, маннон ба маънои бисёр неъматдиҳанда ва мустаъон ба
маънои касе, ки аз ӯ ёрӣ хоҳанд, истифода шудааст: Он замон Малики маннони
мустаъон ӯро дувоздаҳ пар дод аз забарҷад, то парвоз карда ба осмони аввал
расид. Сифати дигари Худованд, ки халлоқ аст ба маънои офаранда,
халқкунанда, падидоваранда истифода шудааст: Он замон Халлоқи инсу ҷон
Исрофил алайҳиссаломро фармон дод, ки ӯро ба Лавҳ-ул-маҳфуз бирасон.
Калимаи тоҷикии Худо гоҳо дар анҷоми худ ҳарфи “й” мегирад, дар шакли
“Худой” истифода шудааст: Худойро бандае бошад, ки шашсад ҳазор сол ибодат
кунад.
Вожаи Худо дар шакли Худованд низ ба кор рафтааст: Он замон Азозил аз
Рабби ҷалил дархос карду гуфт: Худованд ту доноӣ, ки замин аз ҷинси париён
пур шудааст. Номи дигари Худованд, ки Илоҳ ба маънои маъбуди барҳақ аст ва
бештар ҳангоми илтиҷо дар шакли “Илоҳо” хонда мешавад, истифода шудааст:
Илоҳо, ман тоқати он надорам, ки эшонро дар исён бубинам. Ба ҳамин монанд,
калимаи арабии Раб дар шакли Раббано (шакли тоҷикиаш “Худоё”), истифода
шудааст: Одам дар дунё аҷзу ниёз арз мекунад ва мегӯяд, ки Раббано заламно
анфусано…
Гоҳо сифоти Худованд бо изофаи калимот меояд, масалан, Раб-ул-арбоб ба
маънои Худои худоён, соҳиби ҳамагон истифода шудааст: Хитоби мустатоби
Раб-ул-арбоб даррасид, ки эй малоика, се бор дастҳоро бишӯед.
Калимаи Раб бо сифати ҷалил ба маънои дорои ҷалолу бузургӣ истифода
шудааст: Ҳазрати Азроил ба фармони Рабби ҷалил бар замин омаданд. Ҷойе
дигар сифатҳои Худованд ҳам арабию ҳам тоҷикӣ пай дар пай дар як ҷумлаи
муноҷотӣ истифода шудаанд, ки карим ба маънои лутфу карамкунанда, раҳим ба
маънои зоҳиркунандаи раҳм, омурзгор ба маънои бахшанда ва Парвардигор, ки
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шарҳаш дар боло сурат гирифт, истифода шудаанд: Каримо, раҳимо, омурзгоро,
Парвардигоро! Моро ва аҳли маҷлиси моро аз хоби ғафлат бедор гардон.
Ҳамин тариқ, ному сифатҳои машҳури худовандӣ чунончи дар матн дидем,
аксарияташон дар мутуни ҷанбаи мазҳабидошта фаровон истифода мешаванд.
Дар миёни онҳо ҳам муодили тоҷикиашон ва ҳам бо ҷуфти арабӣ бо тоҷикӣ низ
истифода шудаанд.
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НОМҲО ВА СИФАТҲОИ ИЛОҲӢ ДАР КИТОБИ “ҚАСАС-УЛ-ҲУСАЙН”
Дар ин мақола мухтасаран номҳо ва сифатҳои Худованд, ки бо забони арабӣ ва тоҷикӣ
маъмуланд, мавриди таҳлил қарор дода шуданд. Маълум мешавад, ки муаллиф дар баробари
такя ба сарчашмаҳои арабӣ дар мавриди ривоёти мазҳабӣ ба сарчашмаҳои тоҷикӣ низ зиёд такя
кардааст ва калимаҳои тоҷикиро низ зиёд истифода бурдааст.
Калидвожаҳо: Худо, тоҷикӣ, сарчашма, илоҳӣ.
БОЖЕСТВЕННЫЕ ИМЕНА И АТРИБУТЫ В КНИГЕ “ КАСАС-УЛ-ХУСАЙН”
В этой статье кратко анализируются имена и атрибуты Бога, распространенные в арабском
и таджикском языках. Оказывается, автор, опираясь на арабские источники, также сильно
опирался на таджикские источники в области религиозных традиций, а также использовал
таджикские слова.
Ключевые слова: Бог, таджикский, источник, божественный
GOD`S NAMES AND ATTRIBUTES IN “QASAS-UL-HUSAYN”
This article briefly analyzes the names and attributes of God that are common in Arabic and
Tajik. It turns out that along with relying on Arabic sources, the author also relied heavily on Tajik
sources in terms of religious traditions and used Tajik words.
Keywords: God, tajik, source, divine.
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ГИДРОНИМИЯИ ҶАМОАТИ ЗИДЕҲ
Рањматов Ќамариддин
Донишгоњи миллии Тољикистон
Номҳои ҷуғрофӣ хабару маълумоти бисёреро дар худ нигоҳ медоранд. Дар
забоншиносӣ ба омӯзишу тадқиқи номҳои ҷуғрофӣ топонимика машғул аст, ки дар навбати
худ бахши муҳими ономастика мебошад. Ономастика аз калимаи юнонии (Onomastikosмансуб ба ном, onuma -ном, исм) гирифта шудааст. Дар ҷамъ ономастикаро олимону
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муҳаққиқон чунин маънидод намудаанд: Ономастика-бахши лексикология, исмҳои хос
(онимҳоро) меомӯзад. Ономастика навъи номҳоро тасвиру тавсиф мекунад. Онимҳо
нисбати дигар луғат устувортару босуботар бо фарҳанг ва таърихи халқ алоқаманд
мебошанд. Коркарди ономастика аз тарафи худи ҷомеа мавриди талаб қарор дода шудааст,
методи номгузорӣ ва аз нав номгузории мавзеъҳои гуногун коркард мегарданд, масалан,
шаҳрҳо, кӯчаҳо, муассисаҳо, ташкилотҳо, молу амвол ва ғайра.
Топонимика -калимаи юнонӣ буда, аз tapas - ҷой, маҳал ва anama -ном иборат буда,
маънояш илм дар бораи омӯзиши номҳои маҳал мебошад. Омӯзиши номи маҳаллу мавзеи
тоҷикнишин дар забоншиносии тоҷикӣ ё умуман дар эроншиносӣ дар кадом сатҳ аст ва
таҳқиқгарони ин соҳа ба чӣ комёбиҳо омада расидаанд. Бояд қайд кард, ки то ба ҳол меъёри
муайян ва мушаххасе барои ифодаи ба тариқи умумӣ қабулшудаи “микротопонимия”
ҳамчун истилоҳи забоншиносӣ мавҷуд нест, вале худи истилоҳ дар адабиёти лингвистии
ватанию хориҷӣ ба роҳи калон истеъмол шудаанд. Ба микротопонимҳо номҳои мавзеъҳои
хурди ҷуғрофӣ ва ё нисбатан хурди ҷуғрофиро нисбат додаанд, аз қабили рӯд, наҳр, дарёча,
ботлоқ, марғзор, саҳр, майдон, дашт, роҳ, деҳа, кӯча. Боз метавон ба ин гурӯҳ номҳои
шохоб ва қисматҳои алоҳидаи рӯду дарё, ҳавз, харсанг, номи қисматҳои калону алоҳидаи
кӯчаҳои калон, купрукҳо, шипанг, чапкандӣ, полез, қитъаҳои заминро илова кард. Ҳанӯз
дар асри 19 топонимшиноси маъруфи рус Надеждин Н.И.навишта буд, ки замин китобе
ҳаст, ки таърихи башар дар номҳои ҷуғрофии он инъикос ёфтааст. Баъдтар қайд карда буд,
ки номи маҳалҳо беҳуда гузошта нашудаанд, онҳо баёнгари ҳаёти гузаштаи халқ мебошанд.
Аз аҳли бостон то имрӯз номи мавзеъҳои ҷуғрофӣ диққати аҳли башарро ба худ ҷалб
намудааст, ки ин бесабаб нест. Чунонки номшиноси машҳури собиқ шӯравӣ Никонов В.А.
зикр намудааст: “Номҳои географӣ боби махсуси забоншиносист, ки бо таърихи забон
шевашиносӣ, этнография алоқаи мустаҳкам дорад”. Зеро номи бисёри маҳалла, шаҳр, кӯҳ,
дарё ва ғайра дар тӯли қарнҳо бетағйир мемонад ва мо аз онҳо дар бораи халқ забон ва
муҳити он макон огоҳ мегардем. Номҳои ҷуғрофӣ дар осори хаттӣ ва ё дар хорити мардум
аз насл ба насл мегузарад. Чунин далелҳо ва аҳамияти таърихӣ доштани номҳои ҷуғрофиро
ба инобат гирифта, комиссияи хазинаи маданияти Тоҷикистон оид ба номҳо ба мардуми
ҷумҳурӣ муроҷиат карда буд.
Дар аввали асри 20 аз ҷониби П.Е.Кузнетсов асари (“Очерки грамматикии муқоисавии
лаҳҷаҳои тоҷикӣ ва сортӣ”) таълиф мегардад, ки дар он доир ба забони тоҷикӣ ва лаҳҷаҳои
он баъзе фикру мулоҳизаҳои муҳим баён мегардад. Инчунин, дар ин асар муқоисаи дастурӣ
ва луғавии забони тоҷикӣ ва ӯзбекӣ нишон дода шуда,аз ҷониби муаллиф аввалин
таснифоти шеваҳои забони тоҷикӣ сурат мегирад.Яъне шеваҳои забони тоҷикиро ба ду
гурӯҳи асосӣ-гурӯҳи ҳамворзамин ва кӯҳистон тақсим менамояд. Дар байни тақсимот ӯ
номи мавзеъҳои тоҷикнишин, чун водии Дарвоз, Ванҷ, Қаротегин, Ҳисор, Самарқанд,
Бухоро, Хуҷанд ва мисли инҳоро зикр менамояд ва доир ба ин мавзеъҳо маълумоти
мухтасар медиҳад. [4,8] Аз тарафи таҳқиқгарони забоншиносони ҷумҳурӣ оид ба омӯзиши
мавод ва масъалаҳои топонимия якчанд тадқиқоти илмӣ анҷом дода шудааст.Вале то
солҳои шастуми асри бистум ба тадқиқу таҳлили номҳои ҷуғрофии ҷумҳурӣ асосан
забоншиносони марказҳои калони илмию тадқиқотҳои Иттиҳоти Шӯравӣ, Маскав ва
Санкт Петербург сару кор доштанд.Дар ин бора Э.М. Мурзаев гуфтааст, ки аз байни
таҳқиқгарони ҷуғрофии даврони Шӯравӣ “ ягон фамилияи тоҷикӣ”-ро пайдо намудан
ғайриимкон буд”. [Мурзаев, 1978, с. 44] Дар солҳои шастум аз тарафи як қатор муҳақиқони
ҷуғрофидон кори тадқиқотии С.И. Климчитский, О.И. Смирнова, А.З. Розенфелд бахшида
шудааст, ки кори фоиданокеро оид ба топонимхои Болооби Зарафшон, Қаротегин, Дарвоз
ва Бадахшон ба итмом расонидаанд, ки қисман масъалаҳои муносибати топонимия ва
этнография, топонимия ва лаҳҷаю шеваҳои маҳаллии ҷанубу шимоли Тоҷикистон ва
қисматҳои кӯҳистонро дар бар мегирад. Дар илми забоншиносӣ номвожаҳои ҷуғрофиро
яке аз шохаҳои вожашиносӣ топонимика (мавзеъшиносӣ, маҳалшиносӣ) меомӯзад.
Топонимикаи тоҷикӣ илми навбунёд буда, дар қарни 20 ба вуҷуд омада, оид ба мавзеъҳои
гуногуни Тоҷикистону дигар мавзеъҳои Осиёи Миёна асарҳои илмиву тадқиқотӣ аз тарафи
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муаллифони гуногуни тоҷик таълиф гардидаанд, ки чанде аз онҳоро ин ҷо метавон номбар
кард: “ Номнома”-и Абдуллоҳ Фотеҳ, “ Ташаккул ва таҳаввули топонимияи минтақаи
Кӯлоб”, “ Топонимика”, “ Мавзеънома”-и Ҷумъахон Алимӣ, “ Асрори номҳои кишвар”-и
А. Девонақулов, “ Топонимияи Қаротегин”-и Ш. Исмоилов, “Топонимияи вилояти
мухтори кӯҳистони Бадахшон”-и Н.Офаридаев, “ Сарнавишти вожаҳо” ва “ Топонимияи
водии Кешрӯд”-и Д.Ҳомидов ва чанде дигарон, ки дар навиштаҳои илмиву таълимиашон
чандин номвожаҳои эронасл ва ғайриэронии Осиёи Миёна аз назари забоншиносӣ зери
таҳлилу баррасӣ қарор гирифтаанд.
Гидронимия. Гидроним – номи мавзеъҳо ҷуғрофии бо об алоқаманд ( дарё, баҳр, ҳавз,
чашма, шаршара, шаршар ва ғ.) буда, гидронимия – маҷмӯи мавзеъҳои обӣ мебошад.
Гидронимия аз калимаи юнонии “ hidro”– об гирифта шудааст. Баъзан дар ономастика
( номшиносӣ) барои ифодаи таълимот, оид ба тадқиқу таҳқиқи гидронимия истилоҳи
гидронимика истифода мегардад. Гидронимҳо дорои хусусиятҳои бисёри забонӣ, таърихӣ,
ва ҷуғрофианд. Миқдори умумии ба об алоқаманд буда ва гидронимҳо ба воситаи вуҷуд
доштани шаклу муродифоти бисёр аз худи шумораи мавзеъҳои обӣ бисёртаранд. Як дарё
ва ё баҳр дар тӯли таърих метавонанд, чандин маротиба номи худро иваз намоянд. Номҳои
мавзеъҳои обии калон дарё ва баҳрҳо, маъмулан таърихи қадима доранд. Бисёри вақт
гидронимҳо аз номи худи нуқтаҳои маскунӣ, ки дар солҳои дарё ва ҳавзҳо баъдан пайдо
шуданд, қадимтаранд, зеро номи шаҳру деҳот дар давраҳои сабти хаттии номҳо маълум
шуда мемонанд. Гидронимҳо имкон медиҳанд, ки номҳо ва ё лақабҳои қадимаи одамон
барқарор карда шаванд, ки дар сарчашмаҳои хаттӣ қайд нагаштаанд. Баъзан чунин лақабу
номҳо, дар таркиби номҳои нуҳтаҳои маскунӣ мавҷуд буда, баъдан ба таркиби ( номҳои
нуқтаҳои маскунӣ) рӯд, дарё, ҳавз ва ё чашмаҳои гирду атрофи он мегузаранд. Чунин
шуданаш ҳам мумкин аст, ки лақаб ва номи одамон фақат дар таркиби гидроним ҳимоя
шуда, дар номи наслҳои оянда дучор намешаванд. Обҳои Замин – ҷоришаванда ва
ҷоринашаванда, аз рӯйи хусусиятҳои табиию ҷуғрофӣ, таркиби химиявӣ ва дигар аломату
нишонаҳои фарқкунандаашон гуногун мешаванд. Шахсоне, ки ба мавзеъҳои обӣ ном
медиҳанд, ҳатман ягон аломату нишонаи фарқкунандаи онро ба назар мегиранд. Фақат
ҳаминро қайд намудан лозим аст, ки оби ҷоришаванда дар тӯли таърих метавонад аломату
нишонаи аввалаи худро аз даст диҳад ва ё тағйири шаклу хусусият намояд, ки ин минбаъд
кори таъйини маънии он номро душвор менамояд. Худи аломату нишонаҳои гуногуни
мавзеъҳои обӣ дар номҳои он акс меёбад. Дар гидроним метавонад хусусиятҳои ҷоришавии
об, ранг ва бӯи он, хусуситҳои шохобҳо, соҳилҳои он, аломатҳои хок, мавҷуд будани
навъҳои набототу ҳайвонот дар соҳилҳо, навъҳои моҳиҳо дар об фаҳмида шаванд. Ба
ибораи дигар, гидронимия метавонад маълумотномаи фоидаовару камёфте барои таърих
ва забоншиносӣ гардад. Масалан, агар дарё тираранг ва ё хокистарӣ бошад, эҳтимолан дар
зери он ва ё аввали ҷараёни омехтаҳои гуногуни химиявӣ вуҷуд дорад. Дар гузашта ба
ақидаи Агеева Р.А “ ҷисми дарё ҳамчун мавҷуди зинда вуҷуд дошт, ки ба он ғалаба кардан
одат шуда буд. Шахсони ҷасур, далер дарёҳоро ба ҷанг даъват карда, ҷазо низ медоданд”.
Махсусан шоҳони қадим ба ин майлу рағбати бисёр доштаанд. Барои халқҳои ориённажод
дар гузаштаи дур обҳо аҳамияти бисёр дошта, дар шакли номи худоҳо ошкор мегаштанд.
Ҳатто дарёҳо метавонистанд сарчашмаи пайдоиш ва ташкили этникии қавму қабилаҳои
ҷудогона гарданд. Этнограф ва табиатшиноси маъруфи Англия, Д. Люббок чунин
навиштааст: “ Бешубҳа дарёҳо, мавҷуди зиндаанд. Ҳаракати мунтазам, сатҳи мавҷнокии он,
ҷунбиши растаниҳои обӣ, садо ва овозҳои гуногуни он, софӣ ва покии об- ҳамаи ин дар
ҷамъ ҳатто ба фикри тамаддун ва саргузашти махсусе бахшида метавонад. Номҳои
ҷуғрофиро аксаран барҳақ ёдгориҳои таърихию маданӣ мемонанд, зеро онҳо дар ҳақиқат
ҳам маҷмӯи паҳлӯҳои таърихи гузашта ва муосири минтақаи аёншударо акс менамояд. Оид
ба номҳои ҷуғрофӣ дар робита бо тадқиқотҳои таърихӣ сухан гуфта, профессор
И.П.Филевич ҳанӯз сад сол пеш гуфта буд: “ Забони Замин” баъзан нисбат ба муаллифони
осори қадима ва асримиёнагӣ бисёртар маълумот дода метавонад. “Забони Замин” ба
таҳрифкорӣ роҳ намедиҳад. Дар ин ҷо чизеро фикр карда баровардан, чизеро аз худ карда
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наметавон. Он барои наслҳои минбаъда ёдгорие аз халқе аст, ки хеле барвақт минбари
таърих рафтааст ва авлоди он бо аҷнабиён махлут гашта, забон, урфу одат ва маданияти
худро аз даст додааст”. Ба ақидаи Э.М.Мурзаев дар топонимия кӯшиши номи ҷуғрофӣ аз
як мавзеъ ба мавзеъҳои дигар бо ду роҳ ба амал меояд: 1) номҳои интиқолие, ки муҳоҷирати
аҳолӣ ба кори пайдошавии номҳои кӯҳна дар мавзеъҳои нав мусоидат менамояд. 2)
топонимҳои такрорӣ, ки дар мавзеъҳои гуногун пайдо мешавад, вале на дар натиҷаи
интиқол ( ва муҳоҷирати аҳолӣ, балки дар рафти хушоҳанг).
Э.М. Мурзаев номҳои ҷуғрофиро аз ҷиҳати мавзеъҳои номгузорӣ ба гурӯҳҳои зерин
ҷудо мекунад: 1) оронимҳо- номҳои унсурҳои сатҳизаминӣ ва навъҳою шаклҳои онҳо, 2)
гидронимҳо- номи дарёҳо, шохобҳо,чашмаҳо, ҳавзҳо, баҳрҳо, уқёнусҳо, каналҳо ва ғ., 3)
зоонимҳо – номи наботот, ҷангалҳо, боғҳо, марғзорҳо, киштзорҳо ва ғайра. 4) ойконимҳо –
номи нуқтаҳои маскунӣ: шаҳр, деҳа, шаҳрак, колхоз, совхоз, ноҳия ва ғ., 5) топонимҳои
ифодагари масоҳат, дарозӣ ва андозаву қисматҳои гуногуни кӯчаҳо, майдонҳо, тангкӯчаҳо,
купрукҳо ва ғайра. Ӯ зикр мекунад, ки ин “панҷ” гурӯҳи калон қариб ҳамаи номҳои
гуногуни мавзеъҳои ҷуғрофиро дар бар мегирад, аммо на ҳамаи муталақашро” ( Мурзаев,
1982, с.92-94). Бояд қайд намуд, ки дар ҳамаи минтақа ва Замин навъҳои гуногуни
мавзеъҳои ҷуғрофие, ки бо ҳам мувофиқ бошанд, каманд. Дар як минтақа метавонад чунин
мавзеъҳои ҷуғрофӣ вуҷуд дошта бошанд, ки онҳо дар дигар минтақа набошанд. Масалан,
дар ҳудуди мавзеи Зидеҳ мазеъҳои ҷуғрофие ҳастанд, ки дар рӯйхати овардаи Э . М.
Мурзаев вуҷуд надоранд, аз қабили камар, ағба, мазор, чапкандӣ, алафдарав, калп, ғор ва
ғайра. Бояд як чизро махсусан қайд намудан ба маврид аст, ки бисёри таҳқиқгарон вақти
ҷудонамоии навъҳои мавзеъҳои ҷуғрофӣ ба як ғалат роҳ додаанд, аз ҷумла Э.М. Мурзаев
низ. Онҳо вақти номбар намудани намудҳои мавзеъҳои ҷуғрофӣ, зоотопонимия,
фитотопонимия, этнотопонимия ва дигар гурӯҳҳои топонимиеро, ки вобаста ба манбаи
ташкилашон аз лексикаи соҳаҳои гуногун чунин номгузорӣ шудаанд, ҳамчун мавзеъи
ҷуғрофӣ набуда, топонимҳоеанд, ки метавонанд ойконим, гидроним, ороним бошанд.
Масалан, зоотопоним номи мавзеи ҷуғрофиест, ки аз номи навъи ҳайвонот ташкил ёфта
метавонад ба нуқтаи маскунӣ, дарё, кӯҳ, теппа, ҷангал ва ғайра номгузорӣ шуда бошад.
Умуман, дар мавзеи Зидеҳ вобаста ба шароитҳои табиию ҷуғрофӣ ва фаъолияти мардум
зиёда аз 15 номгӯи истилоҳоти ҷуғрофӣ, ки мавзеъҳои минтақаро ифода мекунанд, вуҷуд
доранд. Вале, қайд кардан зарур аст, ки вобаста ба таркиби аҳолӣ, қабатҳои забонӣ ва
хусусиятҳои забонии лаҳҷаҳои минтақа баъзе истилоҳоти ифодагари мавзеъҳои ҷуғрофӣ
муродифоти худро доранд, ки ба роҳи ҳисобӣ истифода мегарданд. Бояд илова намуд, ки
то ибтидои асри бистум дар ҳудуди минтақа баъзе номҳои вобаста ба мавзеъҳои ҷуғрофии
маскунӣ тақсимоти ҳудудӣ – маъмурӣ, аз ҷумла, туман, амлок, кент ва бекигарӣ вуҷуд
доштанд, аммо ҳоло аз байн рафтаанд.
Гидронимҳо низ дар навбати худ ба якчанд навъҳо ё зергурӯҳҳо ҷудо мешаванд:
1. Потонимия
2. Лимнонимия
3. Чашма
Потоним – номи дарё ва потонимия- маҷмӯи номи дарёҳо мебошад. Дар мавзеи
мавриди ҳаллу фасли мо қарорёфта, чунин дарёҳои хурду калон ба қайд гирифта шудаанд:
Санги Сафед, Кулдара, Камчвара, Сангғалт, Сиёҳкӯҳ, Борик, Мазор, Паси Теға, Шӯр,
Сафедоро, Майхура, Сиёма, Гулзор.
Чашма.Оид ба пайдоиш ва таърихи баромади худи истилоҳи “ чашма” фикру
андешаҳои зиёд вуҷуд дорад. Аппелятиви чашма дар роҳнамои ҷуғрофии эрониасл бисёр
истифода мешавад. Инчунин дар баъзе аз забонҳои ғайриэронӣ низ вохӯрда, ҳамчун “
манбаъ” сарчашмаи ибтидоии ҷӯй, ҷӯйбор ё дарё, дарёчаҳо маънидод карда мешавад.
Баъзан мафҳуми “ чашма”, “ сарчашма” дар забонҳои гуногун ба мафҳуми “ чашм” як
дониста мешавад. Баъзе аз таҳқиқгарон онро гӯё бо сабаби этимологияи ҳиндуаврупоӣ
надоштанаш пайдоиши туркӣ дошта, ҳисоб мекунанд. Вале ин шарҳу эзоҳ асоси илмӣ
надорад ва ғалати носазо аст, чунки калимаи чашма, дар калимасозии забони тоҷикӣ васеъ
82

иштирок кардааст. Дуввум, ин ки дар гурӯҳи забонҳои туркӣ барои ифодаи мафҳуми “
чашм” , калимаи “ кӯз” ва барои ифодаи калимаи “чашма”, “ булоқ” аз як реша ибтидо
мегиранд, зеро ҳардуи инҳо ба ҷое ишора мекунанд, ки ба “об” алоқаманд аст. Калимаи “
чашма” бо роҳи иловашавии суффикси “а” ба калимаи “ чашм” ташкил ёфтааст. Калимаи
қадимаи эронии “ чашма” дар форсӣ “casma”, вахонӣ “cosm”, мунҷонӣ “ cam”, шуғнӣ “ cem”
, яғнобӣ “ticm”, суғдӣ “cahsm”, осетинӣ “ чашм” (чанс), (чанс) шаклҳо дорад. Решаи ин
калима чаш , кас- , сак – аст, ки дар калимаҳои нигоҳ, огоҳ (никас, акас) ва чашм во мехӯрад.
Решаи саввумӣ дар забонҳои ҳиндӣ низ ба назар мерасад: дар санскрит чакрс –“ чашм”,
ҳамчунин дар забони ҳиндӣ чакман ба ҳамин маънӣ аст. Калимаи “ чашма” дар забонҳои
гурӯҳи шарқии эронӣ шакл ва муродифҳои гуногун дорад: калимаҳои хок: “ чашма”, “
сарчашма”, сак. "хаҳа” – “ сарчашма”, “чашма”, ав. хао язг. Хех, ванҷ пеш. Хик- “об”, “
чашма”, шуғн . Руш, хас – “об” , оро. Хай-“ шохоб”, “чашма”.
Инкишофи таърихии калимаи “чашма” ва “ чашм”, ки як манбаи пайдоиш дорад, дар
забонҳои гурӯҳи ғарбии эронӣ чунин сурат гирифтааст: у.э. “ чашман”, ф.қ. чашман “
чашм”. Ҳ.қ. “чаксас”,”шакл”, “намуд , симо, намуди зоҳирӣ”, “сакср”, “ бинанда”, чашм”,
ф. муос. ка-чм, мас. чик, чес, бур, сис, қумз. сом – “чашм”, [ Расторгуева , 1990, с. 123].
Ҳамин тариқ, барои баромади ғайриэронӣ донистани калимаҳои “чашма” ва “ чашм”
ҷойи баҳс намемонад. Номҳои чашмаҳои мавзеи Зидеҳро аз рӯйи хусусиятҳои забонӣ ба
якчанд гурӯҳ ҷудо намудан мумкин аст. Пеш аз ҳама номи чашмаҳо дар шакли калимаҳои
мураккаб ва ибораҳои изофӣ омадаанд. Минбаъд низ мо мавзеъҳои боқимондаи ҷуғрофии
мавзеъро дар бахшҳои алоҳида вобаста ба хусуситҳои ташкили номашон ҳамин гуна
гурӯҳбандӣ намуда нишон медиҳем:
Чашма – ибораҳои изофӣ: Чашмаи Шир, Чашмаи Гугирд, Чашмаи Алиф, Чашмаи
Хаданг, Чашмаи Аспҳо, Чашмаи Курушо, Чашмаи Бед, Чашмаи Хоҷасангхок, Чашмаи
Камарак, Чашмаи Ҳавзо, Чашмаи Хунукак, Чашмаи Дуовагӣ, Чашмаи Шаҳу Арӯс,
Чашмаи Ҳазора, Чашмаи Лагер, Чашмаи Ағба, Чашмаи Кунтимаст...
Чашма – ибораҳоро дар асоси ба кадом ҳиссаҳои нутқ омаданашон ба якчанд гурӯҳ
ҷудо намудан мумкин аст:
Чашма – исм: Чашмаи Шир, Чашмаи Гугирд, Чашмаи Бед, Чашмаи Алиф, Чашмаи
Ағба...
Чашма – сифат: Чашмаи Дуовагӣ, Чашмаи Хунукак, Чашмаи Камарак...
Чашмаи Шир - аслан калимаи тоҷикӣ буда, маънои луғавии он, моеи сафедранги
ширинтаъм, ки баъд аз зоидан аз пистони занон ва ҷонварони пистондор таровида
мебарояд ва аввалин ғизои навзодон аст. Сабаби Шир ном гирифтани ин чашма дар он аст,
ки вақте аз зери кӯҳ ҷорӣ мешавад, ба монанди сафедии шир фаввора зада, чӣ гуна ба поин
расиданаш бисёр ҳайратовар аст. Ин чашма, аз аввали моҳи апрел мебарояд ва то моҳҳои
август боз хушк мешавад, ҳамин гуна як мафҳуми ҷолибе дар он пинҳон аст.
Хаданг – аз поёни ағбаи Анзоб, ки дар қисмати шимолии мавзеъ ҷойгир аст, ҷорӣ
мешавад. Маънои луғавии Хаданг- дарахте бисёр сахт, ки аз чӯби он тир, найза ва зини асп
месохтанд. 2. Тире, ки аз чӯби ин дарахт месохтанд. Дар ин мавзеъе, ки чашма ҷойгир аст,
дарахти хаданг аз ҳад зиёд сабзиш ёфтааст. Аз ҳамин сабаб номи Хадангро ба худ
гирифтааст.
Хоҷасангхок – ин чашма аз маркази ҷамоат 16 км, дур аст. Аз ҷузъҳои хоҷа – исм, санг
– исм, хок- исм таркиб ёфтааст. Хоҷа вожаи тоҷикӣ буда, ба маънои бузург, соҳиб,
соҳибкор, хуҷаин; нисбат ба насли хоҷагон омаддааст. Калимаи санг низ тоҷикӣ буда,
маънои ҷисми сахти кӯҳӣ; санге, ки бо он корд ва дигар олатҳои бурандаро тез мекунад.
Ҷузъи хок низ тоҷикӣ буда, қабати болоии қишри сайёраи замин, ки дар он гиёҳу дарахт
мерӯяд; замин. Чунин ном гирифтани чашма дар он аст, ки дар замонҳои қадим ба қавли
нақлу ривоятҳои пири деҳа, шахсе бо номи Хоҷа дар айёми сафар дар назди чашмаи мазкур
барои об хӯрдан мефарояд, аммо дар вақти об хӯрдан аз болои сараш як санге омада, ба
сараш бармехрад ва хоҷа мемирад ва дар ҳамонҷо ӯро ба хок месупоранд ва имрӯзҳо ба
зиёрати ин чашма аз тамоми ноҳияҳо ҳатто аз хориҷи кишвар низ меоянд. Як ҷиҳати
83

фоиданокии дигар низ дорад, обе, ки аз ин мазор ҷорӣ мешавад, барои бисёри бемориҳои
дарунаву беруна фоидаовар аст. Дар фасли тобистон вақте роҳи чашма кушода мешавад,
сайёҳону мардумони бегона ба ин мавзеъ, барои истироҳат мераванд. Дар баланддии 1000
метр, аз сатҳи баҳр қарор дорад ва то моҳҳои май ва июн барфпӯш мебошад. То имрӯз бо
ҳамин ном, дар тамоми минтақаҳо ва умуман Ҷумҳурӣ машҳур аст. Дар шароити кӯҳсор
чашмаҳо табиатан ҳамчун як рукни қонеъ гардонидани эҳтиёҷи инсон нақши муҳим дорад.
Шояд як сабаби мавҷуд будани шумораи бисёри онҳо ва номгузориашон маҳз ҳамин омил
бошад. Чашмаҳо аз макони воқеъшавиашон, антропонимҳо, этнонимҳо ва ё истилоҳоти
ҷуғрофӣ, худи истилоҳи “ чашм” бо таркиби луғатҳои гуногун ба воситаи бандаки изофӣ
номгузорӣ мешаванд. Яке аз калонтарин дарёҳои мавзеи Зидеҳ ин Паси Чокӣ ном дорад,
ки аз се тараф дарёҳои Камчвара, Кулдара ва Санги Сафед, ҷорӣ шуда, дар якҷоягӣ ба Паси
Чокӣ, ба ҳам мепайвандад. Сабаби чунин ном гирифтани ин дарё дар он аст, ки аз се тарафи
кӯҳҳо обҳо ҷорӣ мешаванд. Яъне, аз сурохии (шикофӣ) ҳар як кӯҳ обҳо фаввора зада дар
дарёи Паси Чокӣ ҳамроҳ мешаванд. Аз ин дарёи бузург тамоми аҳолии мавзеъи Зидеҳ ва
умуман ноҳияи Варзоб бо оби хӯрданӣ таъмин мешаванд ва бисёр софу беғубор мебошад.
Дарё вожаи аслан тоҷикӣ буда, дар забони порсии қадим дар шакли drayah – баҳр, дар
забони авестоӣ zrayh - баҳр, дар забони порсии миёна daryo, дар забони порсии нав- тоҷикӣ
daryo – дарё арзи ҳастӣ кардааст. Дар фарҳангу луғатҳои тафсирии ба забони модариамон
таълифшуда “ Ғиёс – ул- луғот” , “ Бурҳони қотеъ”, “ Луғати нимтафсилии тоҷикӣ барои
забони адабии тоҷик”-и устод С. Айнӣ, “ Фарҳанги забони тоҷикӣ” дар бораи вожаи мазкур
маълумоти аниқ оварда шудааст. Мо ин ҷо маълумоти “ Луғати нимтафсилии тоҷикӣ барои
забони адабии тоҷик” устод С. Айнӣ , ки оид ба вожаи “ дарё” саҳеҳтар ва як навъ
ҷамъбасти маълумоти дигар луғату фарҳангҳо аст, меоварем: Дарё – 1. Баҳре, ки
гирдогирди заминро иҳота кардааст; 2. Баҳроҳое, ки ба баҳри атроф мапайвандад; 3.
Кӯлҳое, ки дар калонӣ ба баҳрҳо монандӣ доранд ( кӯли Арол, Кӯли Хазар); 4. Наҳрҳо ва
рӯдҳои калон ( монанди Аму, Сир, Зарафшон, Вахш) “ ин маҷоз аст, ки махсуси забони
тоҷикист”. [ 5, 19]
Рӯд ( руд) низ вожаи тоҷикӣ буда, дар забони порсии қадим ва порсии миёна, ки
гузаштаи бевоситаи забони тоҷикӣ аст, дар шаклҳои райтаҳ – “ дарё “, “ рӯд”, “маҷро” –
род- (rud) “ рӯд” , “дарё”, “маҷро” арзи ҳастӣ намудааст. [ 11, 113] Ҳамчунин оид ба ин
калима дар луғату фарҳангҳои ба забони тоҷикӣ таълифшуда маълумоти бештаре оварда
шудааст. Аз ҷумла, дар “Луғати нимтафсилии тоҷикӣ барои забони адабии тоҷик”- и С.
Айнӣ доир ба ин вожа чунин навишта шудааст: Рӯд – 1. Наҳри калон ( монанди рӯди Амуя,
рӯди Шофирком, Ҳирҳонрӯд, Шаҳррӯд); 2. Тори созҳо, ки аз рӯда тофта бошанд; 3. Номи
созест, ки тораш аз рӯд аст”.[ 10, 319] Ҳамин тариқ, номҳои дарёҳое, ки дар мавзеи Зидеҳ
мавҷуд буданд ва ҳастанд, асосан ба забони тоҷикӣ тааллуқ доранд. Дар ҳудуди мавзеъ
зиёда аз 88 навҳои мавзеъҳои ҷуғрофӣ мавҷуд буда, барои ифодаи номи умумии онҳо, бо
назардошти муродифот ва калима – истилоҳоти ҳодисаи иқтибосӣ зиёда аз 108 истилоҳи
ҷуғрофӣ истифода шудааст. Аз нигоҳи хусусият ва воситаҳои калимасозӣ пешванду пасванд
ва мушкилшавии роҳҳои асосии ташкили топонимҳо буда, ба воситаи бандаки изофӣ низ
қисмати бисёри топоним – ибораҳо ташкил ёфтааст. Таҳлили луғавию маъноии мавод
гувоҳӣ медиҳад, ки айни ҳол номгузории мавзеъҳои гуногуни ҷуғрофӣ ду усули асосӣ: а)
муносибати бевоситаи инсон ба мавзеи ҷуғрофӣ; б) муносибати бавоситаи ӯ ба мавзеи
ҷуғрофӣ кор фармуда шудаанд.
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ГИДРОНИМИЯИ ҶАМОАТИ ЗИДЕҲ
Номҳои ҷуғрофӣ хабару маълумоти бисёреро дар худ нигоҳ медоранд. Дар забоншиносӣ ба омӯзишу
тадқиқи номҳои ҷуғрофӣ топонимика машғул аст, ки дар навбати худ бахши муҳими ономастика мебошад.
Ономастика аз калимаи юнонии (Onomastikos-мансуб ба ном, onuma -ном, исм) гирифта шудааст. Гидронимия
аз калимаи юнонии “ hidro”– об гирифта шудааст. Баъзан дар ономастика ( номшиносӣ) барои ифодаи
таълимот, оид ба тадқиқу таҳқиқи гидронимия истилоҳи гидронимика истифода мегардад. Гидронимҳо дорои
хусусиятҳои бисёри забонӣ, таърихӣ, ва ҷуғрофианд. Омӯзиши номи маҳаллу мавзеи тоҷикнишин дар
забоншиносии тоҷикӣ ё умуман дар эроншиносӣ дар кадом сатҳ аст ва таҳқиқгарони ин соҳа ба чӣ комёбиҳо
омада расидаанд. Номҳои мавзеъҳои обии калон дарё ва баҳрҳо, маъмулан таърихи қадима доранд. Бисёри
вақт гидронимҳо аз номи худи нуқтаҳои маскунӣ, ки дар солҳои дарё ва ҳавзҳо баъдан пайдо шуданд,
қадимтаранд, зеро номи шаҳру деҳот дар давраҳои сабти хаттии номҳо маълум шуда мемонанд. Гидронимҳо
имкон медиҳанд, ки номҳо ва ё лақабҳои қадимаи одамон барқарор карда шаванд, ки дар сарчашмаҳои хаттӣ
қайд нагаштаанд.
ГИДРОНИМИЯ СООБЩЕСТВО ЗИДЕХ
Географический названия содержат в себе много новостей и информации. В лингвистике изучением и
исследованием географических названий задействована топонимика, которая в свою очередь является важным
собственным разделом ономастики. Ономастика произошло от греческого слова (onomastikos – искусство давать
имена, опита-имя существительное). Гидрономия произошло от греческого слова (hidro- вода). Иногда в анамастеке
термин гидрономика исползуется для описания учения об иследованияк и гидронимии. Гидронима имеют много
особенностей е языками, историей, и географий. Каков статус таджиского сообщества в таджикском языказнании
или иранском в целом, и каковы достижения иследователей в этой области? Имена большинство водных
пространств, рек и озёр обычно имеют древнюю историю. Часто гидронимы носят имена самих поселений
появившийся в рек и озёр. Они древнее, потому что название городов и сёл известны в период письменной
регистрации имён. Гидронимы позволяют востанавливать древние имена или прозвища людей, не записанные в
письменных источниках.
HYDRONYMY OF THE ZIDEH
Geographic names contain a lot of news and information in linguistics, the study and geographic col names involves
toponymy, which in turn as an important seetion of onnomostics proper. Onomostics comes from the Greek word.
Hydronomy (onomosticos) comes from Greek word (hydro -water) Sometimes in anomosticism, the term hydronomy is used
to describe the teachings of research and hydronomy. Hydronomy hos more features with language, history and geography.
What is the status of the Tajik community in the Tajik language or Iranian in general, and what are the aclueventh of
researclars in this area? Names rivers and lakes usually have an history sancient. They are older, becouse the names of cities
and villages are known during the deriad of written refistation names. Hydromyms allow restoring ancient names or
nicknames of people not recorded in written sources.
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ СТРОЙ ГЛАГОЛЬНЫХ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ
Чевачиев Рифат
Таджикский национальный университет
Глагольные фразеологические единицы (ГФЕ) составляют основную часть
фразеологического фонда таджикского языка. Они подобно другим группам обычных
глаголов обозначают действие или состояние, например, ба сар бурдан чизеро букв. нести с
головой чего-л. в знач. «жить», тушбераро хом шумурдан букв. считать пельмени сырыми в
знач. «спешить, торопиться», мижа тањ накардан букв. не сомкнуть ресниц в знач. «не
сомкнуть глаз, не спать» в следующих контекстах:
Яке тољику дигаре узбек ањлона њаёт ба сар мебурданд (Ф. Муњаммадиев, Асарњои
мунтахаб, Љ. II, 567). – Один таджик, а другой узбек в дружбе проживали свой век. – Хом
нашуморед, уко, тушбераро, аз худи Маскав шуморо хостем (Ф. Ансорї, Офтоб дар роњ, 71).
–Не следует торопиться, братец, ведь мы вас пригласили из самой Москвы. Ашўр њам мижа
тањ намекард (Р. Љалил, Одамони љовид, 113). – Ашур тоже совсем не спал.
ГФЕ, изначально образовываясь на основе определенных моделей синтаксических
единиц, со временем приобрели устойчивость в рамках единого значения и своими
семантическими и структурными свойствами сформировали отдельную группу единиц
языка. Они обладают определенным лексическим значением и выполняют различные
стилистические функции. ГФЕ обозначают действие или состояние, указывают на
разнообразные грамматические категории, в качестве глагольной формы могут заменять
другие грамматические глагольные формы, например, ГФЕ гўш андохтан букв. бросать ухо
в знач. «слушать, прислушаться», устухон надоштан букв. не иметь костей в знач. «быть
искусным мастером», хонаи касеро сўхтан. букв. поджечь чей-л. дом в знач. «уничтожить,
угробить, наказать» в следующих предложениях выполняют эти функции:
Онњо дам ба дарун кашида, аз ман чашм наканда, ба њикояам гўш меандохтанд (С.
Улуѓода, Субњи љавонии мо, 154). – Они, затаив дыхание, не отрывая глаз от меня, слушали
мой рассказ. Дар хушомад задан ба духтарон устухон надошт (Ф. Муњаммадиев, Асарњои
мунтахаб, Љ. II, 352). – Он был мастером говорить комплименты девушкам. Нархи харбузаи
ин бачаро ин ќадар боло бардошта, хонаи ањли савдоро сўзондан мехоњед? (Љ. Икромї,
Дувоздањ дарвозаи Бухоро, 62), – Завысив так цену на дыни этого парня, вы разорите
торговцев. В предложении ГФЕ осуществляют также и синтаксические функции, и,
выступая, главным образом, в функции сказуемого, образуют различные формы
глагольного сказуемого. В основном ГФЕ выполняют функции сказуемого в том случае,
если представлены в спрягаемой форме: К примеру, ГФЕ дили касеро об кардан букв.
растапливать чье-л. сердце в знач. «растрогать кого-л., заставить кого-л. расчувствоваться»,
бандагии Худоро ба љо овардан букв. исполнять дань раба божьего в знач. «скончаться,
умереть» в следующих контекстах реализованы в различных спрягаемых формах:
… аз пайи инњо садои кўдакони хурдсол баромада, дилњоро об мекард (Ф.
Муњаммадиев, Асарњои мунтахаб, Љ. I, 379). –… вслед за ними послышался плач маленьких
детей, заставив всех расчувствоваться (Ф. Муњаммадиев, Асарњои мунтахаб, Љ. I, 379).
Бародарон, имшаб зани он мусофир бандагии Худоро ба љо овардааст (С. Айнї, Куллиёт, Љ.
II, 89). – Братья, сегодня ночью скончалась жена того приезжего.
ГФЕ считаются сложнейшей группой среди фразеологических единиц таджикского
языка. Они являются единственной группой фразеологических единиц, в структурном
образовании которых участвует большинство частей речи. Наряду со свойственной им
сложной структурой, им присущи также и многие грамматические и морфологические
особенности. По своей морфологической структуре они состоят из двух частей: именной
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части и глагольной части, каждая из которых обладает своими специфическими
свойствами.
Именная часть ГФЕ по своей морфологической структуре отличается большой
разноплановостью. В формировании морфологической структуры именной части ГФЕ
принимают участие слова, принадлежащие к разным частям речи: существительное,
прилагательное, числительное и наречие, образуя при этом простой, сложный, составной и
изафетный виды их именной части.
а) Выражение именного компонента ГФЕ посредством различных именных частей речи.
Морфологический состав и структура именной части ГФЕ не ограничивается словами лишь
той или иной части речи, а построена из различных частей речи. Выступая в составе слов,
выполняющих функции именной части ГФЕ, и образуя различные семантические
отношения, эти слова принадлежат к всевозможным стилистическим пластам языка. В
зависимости от того, в какой степени они оказывают заметное семантическое влияние в
построении речи, настолько велика их роль в структурном формировании ГФЕ.
Выражение именной части именем существительным. В формировании
морфологической структуры глагольных фразеологизмов, особенно их именной части,
более всего задействованы различные существительные, выражающие определенные,
конкретные и абстрактные понятия. Одной из таких групп существительных, играющих
важную роль в формировании морфологической структуры
ГФЕ, являются слова, выражающие названия органов тела. Слова забон – язык, чашм
– глаза и т.д. Например: сар – голова: ба сари касе об рехтан букв. вылить воду на чью-л.
голову в знач. «уничтожить, ликвидировать», сари худро ба осмон совида гаштан букв.
засовывать свою голову в небеса в знач. «быть надменным, высокомерным», аз сар зада аз
по гузаштан букв. ударив по голове, пропускать через ногу в знач. «глубоко проникнуть»:
Ин сагро пеш аз тўяш яксара кардан лозим буд. Оќибат ба сари мо об мерезад (Сорбон,
Љугї. Буд набуд, 67). – Эту собаку следовало убрать до его свадьбы. Иначе, уничтожить нас.
Агар якта-нимта чизи тоза ёбад, чанд рўз сарашро ба осмонњо совида мегашт (Ф.
Муњаммадиев, Асарњои мунтахаб, Љ. II, 169). – Если вдруг ему доставалось что-то новое, то
нескольких дней он с людьми держался высокомерно. Вале њоло, ки дарду алам аз сар зада
аз по гузашта буд, на дин монда буду на њаё (Сорбон, Љугї. Буд набуд, 67). – Но теперь,
когда горе глубоко проникло во всю плоть и кровь, не было времени подумать ни о вере, ни
о стыде.
Дил сердце: дили касеро об кардан букв. растапливать чье-л. сердце в знач. «растрогать
кого-л., заставить кого-л. расчувствоваться», аз дили худ гузарондан букв. провести через
своё сердце в знач. «подумать», дили касеро бурдан букв. унести чье-л. сердце в знач.
«заставить полюбить кого-л.»:
Духтар дар нахустин дидан дили ўро бурда буд (С. Улуѓзода, Восеъ,196). –Девушка
покорила его еще при первой встрече. Вай лањзае аз дил гузаронд, ки суњбати дигаронро гўш
додан аз рўйи одоб нест(Ф. Муњаммадиев, Асарњои мунтахаб, Љ. II, 366). – Он вдруг
подумал, что слушать чужой разговор неприлично … аз пайи инњо садои кўдакони хурдсол
баромада, дилњоро об мекард (Ф. Муњаммадиев, Асарњои мунтахаб, Љ. I, 379). – … вслед за
ними послышался плач маленьких детей, заставив всех расчувствоваться.
Дањон рот: ба дањон об гирифтан букв. набрать в рот воды в знач. «промолчать,
замолкнуть», дањон кушодан аз чизе, ба чизе букв. открывать рот о чём-л., чему-л. в знач.
«разговаривать о чем-л.», ба дањони касе задан букв. подбить чей-то рот в знач. «мешать
говорить»:
Биёед, мо њам ба дањонамон об гирифта, хомўш машѓули кори худ шавем кани (Ф.
Ниёзї, Асарњои мунтахаб, Љ. IV, 319). – Давайте-ка мы также замолчим и займемся своими
дела … Норбибї ќадаре фикр карда истода, баъд ба гап дањон кушод (Ф. Ниёзї, Асарњои
мунтахаб, Љ. I, 29). –Подумав немного, Норбиби начала говорить. Чї ту њар ваќт дар дањони
ман зада меистї? (С. Улуѓзода, Навобод, 113). –Что ты каждый раз не даешь мне говорить.
Забон язык: забони худро як кардан букв. объединить свои языки в знач. «согласовать,
сговориться», забони худро ёзондан букв. распустить свой язык «подсмеиваться,
подшучивать», вирди забон кардан букв.
повторять что-л. в своей речи «повторять»:
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Њамаи шумоён дузд, њамаатон забонатонро як кардед (Ф. Муњаммадиев, Асарњои
мунтахаб, Љ. I, 379). – Все вы воры, вы все сговорились. Ии «гушнапурзўр», ки як гапи худро
гузаронид, забонашро ёзонда фиристод (С. Айнї, Ѓуломон, 165). – Этот «голодранец»,
настояв однажды на своем, распустил свой язык. Лекин ба љойи инњо каромотњои шайхњоро
вирди забон карда гирифта буд (С. Айнї, Марги судхўр, 76). – Но вместо них он повторял
предсказания шейхов.
Выражение именной части ГФЕ именем прилагательным. Как и другие части речи,
прилагательные участвуют в образовании ГФЕ и в сочетании с глагольной частью
словосочетания оформляют фразеологическое значение. В функции именной части ГФЕ
прилагательные представлены в форме конструкции.
Выражение
именной
части
ГФЕ
именем
числительным.
Числительные редко принимают участие в формировании именной части ГФЕ. Они
выполняют функцию именной части ГФЕ в сочетании с другими частями речи: як курта
пештар дарондан аз касе букв. порвать одежду раньше кого-л. в знач. «быть умнее кого-л.»,
дар шаш дари њайрат мондан букв. остановиться у шести дверей удивления в знач.
«удивляться, поражаться»:
– Ба як тир ду сайдро мезадед, намешуд? (С. Айнї, Дохунда, 123). – Убили бы одной
пулей двух зайцев. Ќулмуродро шунид, сурх шуда дар шаш дари њайрат монд ва чї љавоб
гуфтанро надониста, сари худро хам кард (С. Айнї, Ѓуломон, 150). – Услышав Кулмурода,
от удивления покраснел и, не зная, что ответить, опустил голову.
б) Структура именного компонента ГФЕ. Простые слова принимают участие в
оформлении именной части ГФЕ, однако при этом роль их не столь велика. Обычно
глагольная часть ГФЕ, именная часть которых состоит из одного слова, в большинстве
случаев состоит из одного глагола. Например, ГФЕ чашм духтан букв. пришивать глаза в
знач. «смотреть, устремлять взор», нохун задан ба чизе букв. дотронуться ногтями до чего-л.
в знач. «возбуждать», чашм доштан букв. иметь глаза в знач. «ждать, дожидаться», лаб зери
дандон кардан букв. сделать губы под зубы в знач. «терпеть», гардан надодан букв. не
давать шею в знач. «не повиноваться, не склить головы» в следующих предложениях:
Ќазоќ, ки … ба доѓи хуне, ки ба як љои таќири замин чакида буд, чашм духта меистод
(С. Айнї, Ѓуломон, 104). – Казах пристально смотрел на кровь, стекавшую на
землю. …шунавандањо аз наѓмањои љонгудози ман гўё ки ба рагу пайи онњо нохун зада
истода бошам, бетоќат мешуданд (Айнї С. Осори баргузида. Љ.2, 170). – …от моих
трогательных напевов слушатели не находили себе места, словно я задевал струны их душ.
Мо магар ба суд дода шудани ўро чашм дошта мешинем? (С. Айнї, Ѓуломон, 538). Мы разве
будем ждать, когда его отдадут под суд? …Асо маљбур буд, ки як муддате лаб зери дандон
карда гардад (Љ. Икромї, Духтари оташ, 243). – Какое-то время Асо был вынужден
терпеть. …ман ба ин гуна њукми ноњаќонаи ноинсофона… итоат намекунам ва гарданамро
сад љо буранд, гардан намедињам(С. Айнї, Осори баргузида, 264). – Я не подчинюсь этому
несправедливому и бесчеловечному приговору, и, даже если в десяти местах перерубят мне
шею, я не склоню голову.
Именная часть большой группы ГФЕ, сформированная на основе связи различных
предлогов с простыми словами, в сочетании с глагольной частью образуют целостное
значение и структуру фразеологизма: ба оѓўш гирифтан букв. взять в объятия в знач.
«обниматься», пеши по задан букв. ударять ногой что-л. в знач. «пренебрегать чем-л.», аз
бинї боло гап задан букв. говорить выше уровня носа в знач. «разговаривать с высока», аз
дили худ гузарондан букв. провести через своё сердце в знач. «подумать», ба гардани худ
гирифтан букв. брать на свою шею что-л. в знач. «взять на себя что-л.», аз халлољї
гузарондан букв. провести через халлоджи в знач.«проверять наказанием»:
Мањкам ба сари ду зону нишаста, бачањоро ба оѓўш гирифта… – Махкам, сидя на
корточках, обнимая по очереди детей… (С. Айнї, Куллиёт, Љ. IV, 42). … ба корчаллонї ва
эњтиёткории худ такя карда, ченро њам ба гардан гирифт (С. Айнї, Куллиёт, Љ. II, 93). –
надеясь на свою сноровку и расчетливость, он обязался также взять на себя и измерение. Ин
кор мисли он аст, ки ризќи худро пеши по занї. – Это равносильно тому, чтобы
пренебрегать своим хлебом насущным (Ю. Акобиров, Суруди одамони наљиб, 15). Мудир
зану бачагонашро хандиданї ва аз бинї боло гап заданї намемондааст. –Заведующий не
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допускал, чтобы его жена и дети смеялись или же разговаривали слишком высокомерно (А.
Дењотї, Куллиёт, Љ. III, 387). Саодат-бибї имшаб вайро аз халлољї гузаронд. –Саодат-биби
вчера ночью хорошенко проучила его (Р. Љалил, Одамони љовид, 81). Вай лањзае аз дил
гузаронд, ки суњбати дигаронро гўш додан аз рўйи одоб нест. – Он вдруг подумал, что
слушать чужой разговор неприлично (Ф. Муњаммадиев, Асарњои мунтахаб, Љ. II, 366).
Именная часть ГФЕ таджикского языка больше всего встречается в сложной
многокомпонентной структуре, которая проявляется в распространенных грамматических
формах – в форме изафетных словосочетаний, предложных конструкций и копулятивных
конструкций. Именная часть распространенной формы ГФЕ чаще всего имеет устойчивую
и спаянную структуру. Важной стороной самостоятельных грамматических элементов,
составляющих именную часть ГФЕ, является то, что они в большинстве случаев
принадлежат к одной части речи, преимущественно, существительным или
прилагательным. Например,
ГФЕ дасту дил шустан аз касе, чизе букв. смывать руки и сердце от кого-л., чего-л. в
знач. «потерять надежду», даст ба гиребон шудан букв. приставить руки к воротнику в знач.
«конфликтовать, ссориться», астару абраи касеро канда партофтан букв. порвать и
выбросить чью-л. лицевую сторону и подкладку в знач. «опозорить», сурху сафед шудан
букв. стать красным и белым в знач. «сконфузиться», оре, бале, гуфта гаштан букв. ходить
и говорить «да» в знач. «поддакивать», пўсту устухон шудан букв. стать кожей и костьми в
знач. «похудеть», ќабат-ќабат гўшт гирифтан букв. слоями брать мясо в знач.
«обрадоваться» использованные в следующих контекстах, принадлежат к этой группе:
Аммо Рашида-хонум… гуфт: «–Малум мешавад, ки дадаљонам аз њар сеи мо дасту дил
шустаанд» (Ю. Акобиров, Паёми Данѓара, 234). – Но Рашида-хонум … сказала: -Значит,
наш папа потерял в нас троих надежду». Мо њоло барои миллати худ, барои дину оини худ
ба шумо – болшевикон сахт даст ба гиребон хоњем шуд (Ю. Акобиров, Љонфидо, 65). – Мы
еще сильно поборемся с вами, большевиками, за свою нацию, свою религию. – Мо, њар ду
як сурху сафед шуда гирифтем (Р. Љалил, Асарњои мунтахаб, Љ. II, 320). – Мы оба
растерялись. Балки барои ин даромадаам, ки то вазидани боде аз тарафе оре, бале, гуфта
гардам (С. Айнї, Ѓуломон, 324). – Я пришёл увидеть, куда ветер дует, чтобы
приспособиться. …ба худ рањме надорад, дар натиља пўсту устухон шуда мондааст (Ю.
Акобиров, Норак, 37). – … он не жалеет себя, в результате от него остались кожа да кости.
– Ман њис кардам, ки ќабат-ќабат гўшт гирифта истодам (П Толис, Осори мунтахаб, 414). –
Я чувствовал, как радость переполняла меня.
Реализация именной части ГФЕ в форме изафетных словосочетаний в таджикском
языке явление частое. Изафетные словосочетания, в случае их наличия в составной части
ГФЕ, утрачивают свое основное значение и в результате их сочетания с глагольной частью
появляется новое значение. По устойчивости структуры и состава компоненты,
выступающие в форме изафетных словосочетаний именных частей глагольных
фразеологизмов, находятся на различных уровнях. Одна часть этих изафетных
словосочетаний, будучи устойчивой и выступая в роли именной части ГФЕ, придаёт им
особую выразительность. Такие словосочетания сохраняют свою устойчивость и вне рамок
ГФЕ: мурѓи дили худро куштан букв. убить птицу своего сердца в знач. «утомиться,
разочароваться», ба домани касе часпидан букв. прилипать к чьему-л. подолу в знач.
«сближаться с кем-л.», сухани обдор гуфтан касеро букв. сказать кому-л. сочное словцо в знач.
«дать достойный ответ», хоби абадї талабидан букв. просить вечного сна «просить смерть,
кончину»:
Хоби якшабї чї лаззат њам дорад …хоби абадї талабида шиштаем (Р. Љалил, Одамони
љовид, Ќ. I, 200). – Какой смысл имеет сон одной ночи,.. мы просим вечного сна. Ман њам
«давои ќурут оби љуш» гуфта, ду-се сухани сахтакаку обдор гуфта мондам (Р. Амонов,
Шарорањои мењр, 40). – Я подумал, что яд тоже лекарство и дал им достойный ответ.
–
Дадеш, ман гумон карда будам, ки шумо пас аз ба колхоз даромаданатон мурѓи
дилатонро кушта мондед (С. Айнї, Ѓуломон, 516). –Отец, я думала, что после вступления в
колхоз вы разочаровались. Агар ба маслињати як додар, ба гапи ман гўш кунї, ба домани
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модарат – часпидан гир (Р. Љалил, Асарњои мунтахаб, Љ. II, 337). – Если по совету брата ты
прислушаешься к моим словам, то держись своей матери.
Другую группу изафетных словосочетаний, входящих в состав именной части ГФЕ,
составляют неустойчивые изафетные словосочетания, которые реализуются только в
составе ГФЕ как компонент с целостным значением. Рассмотрим, как реализуется
содержание ГФЕ хонаи касеро сўхтан букв. поджечь чей-л. дом в знач. «уничтожить,
угробить, наказать», дили касеро об кардан букв. растапливать чье-л. сердце в знач.
«растрогать кого-л., заставить кого-л. расчувствоваться», бандагии Худоро ба љо овардан
букв. выполнить послушание Богу в знач. «скончаться, умереть», рўзи равшанро торик
кардан букв. затемнить светлый день в знач. «омрачить жизнь кому-л.», линги касеро аз
осмон овардан букв. принести чью-л. ногу с неба в знач. «показать кому-л., где раки зимуют»
в следующих предложениях:
Нархи харбузаи ин бачаро ин ќадар боло бардошта, хонаи ањли савдоро сўзондан
мехоњед? (Љ. Икромї, Дувоздањ дарвозаи Бухоро, 62), – Завысив так цену на дыни этого
парня, вы хотите разорить торговцев?.. Бародарон, имшаб зани он мусофир бандагии
Худоро ба љо овардааст(С. Айнї, Куллиёт, Љ. II, 89). – Братья, сегодня ночью скончалась
жена того приезжего… агар Мунавварбегим аз они ў нашавад, рўзи равшанро ба њама торик
мекардааст (Ф. Муњаммадиев, Асарњои мунтахаб, Љ. I, 169).. если Мунавварбегим не
достанется ему, он омрачит жизнь всем.
Шањбози Ёлдорполвон имрўз линги њамаи полвонњои Хуљанду Ќистакўз, Унљию
Ёваро аз осмон овард (Р. Љалил, Шўроб, 48). – Удалой Елдорполвон показал всем силачам
Ходжента и Кистакоза, Унджи и Евы, где раки зимуют.
Изафетные словосочетания, выполняющие функции составных частей ГФЕ можно
дифференцировать на две группы. Именная часть одной части ГФЕ связывается с
глагольной частью непосредственно без добавления послелога –ро и чаще всего обозначает
действие и состояние непосредственным образом: вирди забон кардан букв. делать вокруг
языка в знач. «повторять», ба дањони касе задан – букв. бить кого-л. по рту в знач. «мешать
говорить», сурати девор шудан букв. стать картиной на стене в знач. «застывать»:
Лекин ба љойи инњо каромотњои шайхњоро вирди забон карда гирифта будааст (С.
Айнї, Марги судхўр, 267). – Но вместо них он повторял предсказания шейхов. Чї ту њар
ваќт дар дањони ман зада меистї (С. Улуѓзода, Навобод, 113). – Что ты каждый раз не даешь
мне говорить. Танњо ба як чиз имони комил дорам, ки то дами марг фаромўш нахоњам кард
(А. Њилолиён, Ашки сари миљгон, 173). – Только в одном я уверен, что до конца жизни я не
забуду. Ман… ба охурљаи мактабдорнишин гузашта, сурати девор шуда истодам (С. Айнї,
Осори баргузида, Љ.2, 44). – Пройдя порог владельца школы, я стоял как вкопанный.
Другая группа именной части ГФЕ конструирует фразеологизм путём связи с
глагольной частью, присоединяя к себе послелог -ро, в частности средства заменяемых
грамматических элементов касеро или чизеро (кого или чего), которые являются различного
рода местоимениями, указывающими на лицо [43, 134-138]. Это можно наблюдать,
например, в ГФЕ тухми касеро хушк карда партофтан букв. уничтожить семена кого-л. в
знач. «ликвидировать, уничтожить кого-л.», хонаи касеро сўхтан букв. поджечь чей-л. дом
в знач. «уничтожить, угробить, наказать», думи касеро лесидан букв. лизать кому-л. хвост в
знач. «льстить, подхалимничать», реализованных в следующих предложениях:
Тухми авлоду аљдодатро хушк карда мепартоям, фањмидї! (Р. Љалил, Шўроб, 146) –
Уничтожу весь твой род, понятно! Њамин ќадар сол боз заминњои маро барзиёд нависонда,
хонаи маро сўзонда омадетон (С. Айнї, Ѓуломон, 163). – Сколько лет, считая мою землю
больше, чем есть, вы уничтожили меня. Сафар ба мулло Наврўз: – Чаро думи бекњоро лесида
мегардед? (С. Айнї, Ѓуломон, 165). – Сафар обратился к мулле Наврузу: – Почему
подхалимничаете бекам?
Парные единицы, выполняющие функцию именной части ГФЕ, с точки зрения
морфологии образованы на основе определенных моделей. Их можно разделить на две
группы: 1) парные единицы, образованные на основе предложной связи. Основная
характерная черта парных единиц, которые связываются между собой посредством
предлога ба, заключается в том, что в них повторяется одно слово или же следуют слова,
между которыми не существует никаких семантических связей: љон ба љаббор супурдан
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отдать Богу душу в знач. «умереть», даст ба гиребон шудан букв. приставить руки к
воротнику в знач. «конфликтовать, ссориться».
Ў бањудаю бењуда бо дўстону наздиконаш даст ба гиребон шуда мемонд («Зиндагї,
12.04.209»). – Он по делу и без дела конфликтовал с друзьями и знакомыми. …баъди тўй
Толиб ногоњ ба дарде гирифтор шуду… нолишњои љонкоње кард, њазён гуфт ва сањар љон ба
љаббор супурд (Ю. Акобиров, Љонфидо, 5). – … после свадьбы Толиб внезапно занемог …
издавал мучительные стоны, бредил и утром отдал Богу душу. 2) парные единицы, которые
появились на основе сочинительной связи, в большинстве случаев спаяны и устойчивы.
Создание ГФЕ на основе таких единиц является продуктивным и с точки зрения
морфологии является одной из наиболее употребительных групп фразеологических единиц
таджикского языка: бо як тир ду шикор задан одним выстрелом убить две дичи в знач.
«одним выстрелом убить двух зайцев», аз риштаву сўзани касе огоњ шудан букв. знать о
чьей-л. нитке с иголкой в знач. «знать о чьей-л. жизни», бе дасту по шудан стать без рук и
ног в знач. «быть бессильным»:
– Эй хоњарљон! Надонї, ки дар ин љо мардум бе ман бе дасту по шуда мемонанд (Р.
Љалил, Асарњои мунтахаб, Љ. II, 138). – Эй, сестричка! Не знаешь, что здесь народ без меня
будет бессилен. – Ба фикри ман, он як сайёде будааст, ки мехостааст, ки бо як тир ду шикорро
занад (С. Айнї, Осори баргузида, 47). – На мой взгляд, то был охотник, желающий одним
выстрелом убить двух зайцев. Фармондењ… оњистаоњиста гап пурсида, аз риштаву сўзани
љавони мањаллї пурра огоњ мешуд (Рањим Љ., Асарњои мунтахаб, Љ. II, 85). –
Главнокомандующий…, потихоньку расспрашивая, получил полные сведения о местном
парне.
Случаи приобретения устойчивости однозначных слов в форме единиц не случайны,
это происходит при определенной необходимости: «Повтор синонимов (во второй части)
всегда происходит с целью укрепления значения первой части. Эти единицы постепенно
приобрели общее свойство и используются в языке как сравнительно устойчивый элемент
речи. Структурная нечленимость и в большинстве случаев постоянство компонентов
(составных частей) этих единиц является их основным свойством» [58, 199-200]. Эти
характерные черты они сохраняют и в составе ГФЕ. К примеру, как явствует из содержания
ГФЕ гарму сарди дунёро надидан букв. не видеть жары и холод мира в знач. «быть
неопытным», ќад-ќад паридан букв. вздрагивать, подскакивать в знач. «взволноваться»,
дасту дили касеро аз олам кандан букв. порвать чьё-л. сердце и руки от мира в знач. «лишить
надежды», реализованных в следующих предложениях:
–Ту њанўз бачаи нодон њастї. Гарму сарди дунёро надидаї ва намедонї... (С. Айнї,
Одина, 196). – Ты еще несмышленыш. Не видел и не знаешь всех жизненных тягот. Падарам
бо шунидани ин сухани таѓоиям аз шодї гўё ќад-ќад мепарид... (Айнї С. Ёддоштњо. Ќ. 1-2.
71). Отец, услышав слова дяди, от радости как будто взлетел ввысь. Ман мегуфтам, ки хайр,
сабр кун… он пири доно чї мегўяд, наход, ки моро маъюс карда, дасту дили туро аз олам
канда кунанд (Љ. Икромї, Духтари оташ, 106). – Я говорил, ладно, потерпи … что скажет
тот мудрый старик, неужели он лишит нас надежды и позволит тебе отчаяться.
Ин сагро пеш аз тўяш яксара кардан лозим буд. Оќибат ба сари мо об мерезад. –Эту
собаку следовало убрать до его свадьбы. Иначе, уничтожит нас (Сорбон, Љугї. Буд набуд,
67). Биёед, мо њам ба дањонамон об гирифта, хомўш машѓули кори худ шавем канӣ. –
Давайтека, мы также замолчим и займемся своими дела … (Ф. Ниёзї, Асарњои мунтахаб, Љ.
IV, 319). Бале дигарон хуб зањмат кашида, гўё бо сари сўзан пул ёбанд, модари Садаф онро
ба хаскаш меёфт (А. Њилолиён, Ашки сари миљгон, 218). – Да, другие прикладывают
столько усилий и находят деньги с трудом, а матери Садаф деньги легко приходили. Њарчї
бошад, ман ба ин кор маслињат дода наметавонам, лекин то љон дорї, ин корро накун. – Во
всяком случае, я не могу тебе посоветовать это, сам знаешь, но пока жив, откажись от этого
(С. Айнї, Куллиёт, Љ. II, 62). Вай лањзае аз дил гузаронд, ки суњбати дигаронро гўш додан
аз рўйи одоб нест. – Он вдруг подумал, что слушать чужой разговор неприлично (Ф.
Муњаммадиев, Асарњои мунтахаб, Љ. II, 366). –Њушёр нашавї, ин муттањамњо аз чашм
сурмаро мезананд (Рањим Љ, Асарњои мунтахаб, Љ. II, 34). – Не будешь бдительным, эти
негодяи похитят. Таким образом, именная часть таджикских ГФЕ имеет различные
сложные морфологические структуры. Помимо простых слов (производных и сложных) в
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образовании ГФЕ, в особенности в формировании их именной части, наиболее активны
также устойчивые и употребительные единицы и обороты. С другой стороны, предлоги как
грамматический элемент также играют важную роль в формировании целостного значения
и структуры одной группы ГФЕ, существование которых без предлогов невозможно
представить.
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СОХТОРИ МОРФОЛОГИИ ВОҲИДҲОИ ФРАЗЕОЛОГИИ ФЕЪЛ
Дар мақола гуфта мешавад, ки фразеология ҳамчун яке аз соҳаҳои илми забоншиносӣ тамоми маҷмӯи
сохти фразеологии устувор, таркибҳо ва ҷумлаҳои забонро меомӯзад, ки бо гардиши фразеологӣ, таркиби
фразеологӣ, воҳиди фразеологӣ, маъруфанд. Дар забоншиносии тоҷик яке аз истилоҳоти маъмултарин, ки дар
шакли мукаммалтар ва бештар шакли сохта ва гардишҳои фразеологии устувор ва хусусиятҳои онҳоро ифода
мекунад, мафҳуми «воҳиди фразеологӣ» мебошад, ки дар натиҷа ҳамаи таркибҳо ва таркибҳои устувор ё ин
истилоҳ ё истилоҳи «воҳиди фразеологӣ» номида мешаванд . Аз ҷумлаи мушкилоти мураккаб ва
баҳсбарангези забони тоҷикӣ феъл аст, ки аз рӯи гуногунии сохторӣ ва маъноӣ дар байни дигар қисматҳои
нутқ мавқеи махсусро ишғол мекунад. Ба шарофати ин хусусиятҳои хеле сохторӣ ва грамматикӣ, ки диққати
шумораи зиёди забоншиносони ватанию хориҷиро ба худ ҷалб карданд, феъл объекти асарҳои сершумори
илмӣ ва мақолаҳо шудааст, ки ба паҳлӯҳои гуногуни он таъсир мерасонанд. Омӯзиши муназзами феъли
тоҷикӣ бо назардошти анъанаҳои забоншиносӣ аз ибтидои нимаи дуюми асри гузашта оғоз ёфт.
Калидвожањо: истилоҳ, воҳиди фразеологӣ, забони тоҷикӣ, забоншиносӣ, таҳқиқот, қисматҳои нутқ,
феъл, системаи лингвистӣ, категория.
МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ СТРОЙ ГЛАГОЛЬНЫХ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ
В статье говорится, что фразеология как одна из отраслей лингвистической науки изучает весь
комплекс устойчивых фразеологических конструкций, сочетаний и предложений языка, известных как
фразеологический оборот, фразеологическое сочетание, фразеологизм, фразеологическая единица. В
таджикском языкознании одним из наиболее употребительных терминов, в более полной и общей форме
выражающим устойчивые фразеологические конструкции и обороты и их особенности, является термин
«фразеологическая единица», вследствие чего, все устойчивые сочетания и конструкции называются либо
этим термином, либо термином «фразеологизм». К числу сложных и наиболее дискуссионных проблем
таджикского языка относится глагол, который своей структурной и семантической многообразностью
занимает особое положение среди других частей речи. Благодаря именно этим структурным и
грамматическим особенностям, привлекшим внимание большого числа отечественных и зарубежных
языковедов, глагол стал объектом многочисленных научных трудов и статей, затрагивающих его различные
грани. Системное исследование таджикского глагола с учётом сложившихся лингвистических традиций
началось еще в начале второй половины прошлого века.
Ключевые слова: термин, фразеологизм, таджикский язык, языкознание, исследование, части речи,
глагол, лингвистическая система, категория.
MORPHOLOGICAL STRUCTURE OF VERBAL PHRASEOLOGICAL UNITS
The article states that phraseology as one of the branches of linguistic science studies the whole complex of
stable phraseological constructions, combinations and sentences of the language, known as phraseological turnover,
phraseological combination, phraseology, phraseological unit. In Tajik linguistics, one of the most commonly used
terms, in a more complete and general form expressing stable phraseological constructions and turns and their features,
is the term "phraseological unit", as a result of which, all stable combinations and constructions are called either this
term or the term "phraseology". Among the most complex and controversial problems of the Tajik language is the
verb, which, with its structural and semantic diversity, occupies a special position among other parts of speech. Thanks
to these structural and grammatical features, which attracted the attention of a large number of domestic and foreign
linguists, the verb has become the object of numerous scientific works and articles dealing with its various facets. The
systematic study of the Tajik verb, taking into account the existing linguistic traditions, began at the beginning of the
second half of the last century.
Keywords: term, phraseology, Tajik language, linguistics, research, parts of speech, verb, linguistic system,
category.
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РОБИТА БО ҶОМЕА PR
Толибов С.М.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Дар љомеаи иттилоотї, ки Тољикистони соњибистиќлол низ дар ин самт ќадамњои
боэътимод мегузорад, воситањои ахбори омма ањамияти бештарро касб карда, маводи
расонањои хабарї ба раванди тасмимгирї ва татбиќи ќарорњои ќабулшуда таъсири амиќ
мерасонанд. Аз ин лињоз, ВАО ба механизми муњими њамкорињои ташкилоту муассисањои
гуногун, аз љумла маќомоти њокимияти давлатї бо љомеа табдил ёфтааст. Равиши
бомулоњизаю аз нигоњи илмї асоснокшуда, ташаккул ва татбиќи сиёсати иттилоотии
муносиб ба хотири ташкил кардани робитањои иттилоотии байни њукумат ва љомеа акнун
яке аз вазифањои муњим дар маљмўаи њадафњои идораи давлатї эътироф мешавад.
Муносибати хуби љомеа худ яке аз бузургтарин афзалиятњои ташкилот буда,
дастоварди бебањои он мебошад. Љомеае, ки хуб маълумотгирифта ва нисбат ба ташкилот
муносибати мусбат дорад, яке аз омилњои њалкунандаи рўйи мављ мондани он ташкилот
аст. Санъат (мањорат)-и таъйин кардани алоќа, аниќтараш барќарор намудани робита,
таърихи хеле куњан дорад. Таърихнигорон шањодат медињанд, ки ќайсари Рум ва Искандар
љосусу агентони худро доштанд, ки робитаро бо ањли љомеа таъмин менамуданд. Шоњону
императорон њодисањои махсусе ташкил менамуданд, ки тавассути он эътибори худро, ё
чуноне ки имрўз таъбир мекунем-имиљашониро вусъат бахшанд. Мушовирон, геролдњо
(мунодиён), њофизону рассомони дарбор вазифаеро иљро мекарданд, ки баъдтар ба робита
бо љомеа мансуб донистанд. Эдвард Бернейс, яке аз назариётчиёни соњаи мазкур, аввалин
шуда худро мушовир оид ба робита бо љомеа номид. Соли 1923 ў аввалин китоби худро дар
ин мавзўъ навишт, ки «Дар радифи тањлили афкори љамъиятї» ном дошт ва мањз ў буд, ки
аввалин шуда дар донишгоњи Ню-Йорк аз ин курсї як силсила лексияњо ќироат намуд.
Таърифњои гуногуне вуљуд доранд, ки PR –ро ифода карданї мешаванд, аммо то ба
њол таърифи домангири тамоми маънињои он дар даст нест. Таърифи Сэм Блэк мефармояд:
«Public Relationas» ин санъат, илми ноил гардидан ва гармония тавассути якдигарфањмие,
ки дар заминаи њаќиќату иттилооти комил асос ёфтааст мебошад. Таърифи маъмули дигар
њам вуљуд дорад, ки чунин аст: «Паблик рилейшенз (PR)- ин саноъат ва илми љамъиятиест,
ки тамоилоти инкишофро тањлил намуда, натоиљи онњоро пешбинї мекунад ва ба
роњбарони ташкилотњо тавсияњо оид ба татбиќи онњо перомуни барномањои
тарроњишавандае, ки љавобгўи хоњишњои њам ташкилот ва њам љамъиятанд, маслињатњо
медињад». Њадафи PR – нишон додани њайати ходимони баландихтисоси фирма, азизияти
обурўву эътибори мењнати худ, намоиши сифатнокии мањсулоти истењсолкунанда ва
ѓамхорї нисбат ба мизољон аст. Зимни он фаррохии муассиса, мењрубоният, нигароният ба
оянда, истифодаи технологияњои навтарин намоиш дода мешавад, ки имиљи мусбатро
нисбат ба ширкат, мањсулоти истењсолкунандаи вай, хадамот ташаккул медињад. Њамчунин,
ба ин васила номи нек бароварда, онро пойдорї мебахшад. Мавзўи дигаре, ки аз тарафи PR
кор карда баромада мешавад ин фаъолияти баланди љамъиятии ширкат (фирма), ѓамхорї
нисбат ба шањр, њифзи табиати атроф ва иштирок дар чорабинињои хайриявї мебошад.
Воситањои дастраси PR-ро метавои ба ду категория – назоратшаванда ва назоратнашаванда
– људо кард. Назоратшаванда: «рекламаи хонагї» - ин эълонест, ки аз љониби ташкилот
тайёр карда шуда, дар нашрияи худ ба табъ мерасад, яъне барои он маблаѓ пардохта
намешавад. Эълонњо оид ба хадамоти љамеъиятї аз љониби ташкилотњои хайриявиву
шањрвандї кор карда бароварда шуда, ба масоили некўањволии љамъиятї марбутанд ва
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одатан ба таври ройгон ба табъ расонида мешаванд. Дар аксари њолот агентињои рекламавї
хайрот мекунанд. Мутаассифона ВАО аз дархостњои бешумор оид ба дарљ намудани
рекламаи хадамоти љамъиятї пур буда, дар аксари њолот ба подоши маблаѓи муайяне ба
чопи онњо даст мезананд. Оид ба рекламаи корпоративї ќаблан шарњ оварда шуда буд.
Реклама барои истифодаи дохилї – нашрия дар байни ходимони худ ва љомеаи дигар
таќсим карда мешавад. Ба ин ќатор буклетњо, њисоботи солона, китобњо, рекламаи
бевоситаи пўчтавї ва ѓайра дохил мешаванд. Суратњо, видеофилмњо, лавњањои намоишї,
экспозитсияњо њам аз воситањои назоратшавандаанд. Назоратнашаванда: пресс-релизњо, ки
барои ирсоли иттилооти PR-ї дар ВАО истифода мешаванд. Њарчанд пресс-релиз аз
љониби ходимони шўъбаи PR навишта мешавад, аммо он чизе, ки истифода мегардад,
бешубња, интихоби ВАО аст. Пресс-конференсияњо навъи бисёр хавфноки фаъолият ба
шумор мераванд, вале арзиши онњо бисёр олїст, ба шарте агар дуруст ба роњ монда шаванд.
Идораи бўњрон. Санљиши аз њама душвори њар як ташкилот ин идораи он дар ваќти
бўњрон аст. Хархашаву низоъњои тиљоратии дохилї, садамањои њавої, пош хўрдани нафт,
аз одоб берун баромадани роњбар њама омилњои хуруљи бўњронанд, ки ба имиљи ширкат ва
хоњиши ВАО оид ба интишор додани хабари сенсантсеонии ба ширкат номаќбул таъсир
мерасонанд. Барои кор бо хабарњои нохуш мутахассиси PR, ки бояд механизми баромадан
аз бўњронро тартиб дињад, љавобгар аст. Ба таври мисол метавон воќеаи дар ширкати
Љонсон энд Љонсон ба амал омадаро ба ёд орем. Дар соли 1982 шахси номаълум дањњо
капсулањои тейленолро бо тсианит пур кард, ки дар натиља 8 (њашт) нафар фавтида, 100
миллион доллар њангоми боз хондани тамоми партияи тайленол аз муомилот исроф гардид.
Пас аз якчанд сол дар њамин ширкат боз зањролудшавии мизољон аз капсулањои номбурда
такрор ёфт. Ин дафъа роњбарияти ширкат тамоми мањсулоти капсулагии худро аз истеъмол
бароварда, ба маблаѓи 150 миллион хисорот дид. Ширкат минбаъд аз истифодаи капсулањо
барои доруворї даст кашида, истехсолоти худро таѓйир дод. Њамчунин, ширкат як силсила
эълонњоеро, ки истеъмолкунандагонро аз ин дигаргунї бохабар мекард нашр намуда,
бастањои шакли нави мањсулотро ба таври ройгон таќсим кард. Ба шарофати ин иќдом ва
росткории худ ширкат дубора соњиби обурў гардида, мавќеашро дар бозор барќарор кард.
Муносибати байни мутахассиси PR ва намояндаи ВАО њамеша ба душворї рўбарў
мешаваду мураккаб аст. Сабаби ба табъ расидани маќолаи мухбир пеш аз њама њуќуќи ањли
љомеа ба иттилоъ аст, аммо мутахассиси PR њамеша ба ширкати худ содиќ мемонад.
Рекламаи ѓайритиљоратї аз љониби ширкат ё ташкилотњое, ки маќсади ба њадди беш
расонидани даромадро надоранд, пардохта мешавад. Диќќати асосї дар чунин реклама ба
таѓйир додани муносибат ба ягон ѓоя ё коре равона карда мешавад. Ин чунин маъно
надорад, ки чунин ташкилотњо харољот намебурда бошанд ё њайати он пурра аз ихтиёриён
ташкил ёфта бошад. Ин навъ реклама аз њисоби хайрияњо мешавад. Рекламаи
ѓайритиљоратї, одатан аз њисоби ташкилотњои ѓайритиљоратї (хайриявї, илмї, динї,
муассисањои таълимї, ташкилотњои љамъиятї) пардохта мешавад. Ташкилотњои
ѓайритиљоратї чунин хизматњоро пешкаш менамоянд: муоинаи тиббї, таълим,
пажўњишњои базавї. Тамоми рекламае, ки аз тарафи ташкилотњои ѓайритиљоратї пардохта
мешаванд, ба шаш категория таќсим мешаванд: рекламаи сиёсї, рекламаи чорабинињои
иљтимої, рекламаи корњои хайриявї, рекламаи давлатї (њукуматї), рекламаи хусусии
чорабинињои ѓайритиљоратї, рекламаи ассотсиатсияњо. Њоло метавон таъкид кард, ки
њамагуна муваффаќиятњои ин ё он ташкилот, аз љумла маќомоти њокимияти давлатї аз
сатњи равобити иттилоотї-иртиботї вобастагии зич дорад. Дар ин замина, роњандозии
равобити дуљониба, яъне ташаккули робита бо љомеа (паблик рилейшнз, PR) ањамияти
бештар пайдо кардааст. Бояд гуфт, ки имрўз даромади асосии ВАО ин маводҳои таблиғоти
мебошад ва PR бошад дар ин ҷода аҳамияти бузург дорад. А.Оэкл бар он ақида аст, ки
вазифаи пиар – «ба субъектњои алоњида љињати дарёфти мавќеи худ дар љомеа кўмак
намудан, гирифтани иттилооти дуруст ва ташаккул додани афкори љамъиятї мањсуб
мешавад».
PR аз калимаи ангилисӣ гирифта шуда, маънояш Public ҷамъият, омма ва Relationsробита, муносибат, алоқа яне муносибат бо ҷомеа мебошад. Дар бораи пайдоши PR чун
мафњуми муносибат бо љомеа чанд фикру назар вуљуд дорад. Дар баъзе сарчашмањо
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ташаккули он ба солњои гуногун рабт дода мешавад. Мисол, дар баъзе китобњо гуфта
шудааст, ки пайдоиши PR чун фањмиши “Робита бо љомеа” бори аввал дар суханронии
президенти ИМА Томас Љеферсон соли 1807 зимни ироаи паём ба конгресси кишвар баён
гардида буд. Аммо журналисте, ки ин ибораро дар фаъолияти касбиаш бевосита истифода
бурдааст, Айви Ли мебошад ва онро соли 1919 корбаст кардааст. PR, ки ҳадафи
фаъолияташ, таҳлили афкори омма аст, серпаҳлў буда, ба он таълифи кутоҳ, ва хаматарафа
додан кори хеле мушкил аст. Мақсади асосии PR ин ба тарафи худ ҷалбкардани мардум ва
ба бовари онхо сазовор шудан аст. Имрўз PR дар бисёр ташилотњои бузург ва миёна чун
институт фаъолият мекунад. Имрўз дар байни 500 ташкилотњои бузурги љањонї 439-тои
онњо идораю шуъбачањои коммуникативї ва ё муносибат бо љомеаро доранд. Зиёда аз 200
коллељњо ва университетњои Амрико дар ихтисосњои вобаста бо мухобирот мисли
журналистика ва мактабњои соҳибкорї PR меомўзанд. PR ба тиљорате мубаддал гаштааст,
ки дар дохилаш миллионњо доллар давр мезанад. Танњо дар Амрико имрўзњо зиёда аз 5080
ољонсињо доир ба PR фаъолият доранд. Дар ин кишвар барои хизматрасонии PR зиёда аз
200 њазор профессионалњо дар ин касб кор мекунанд.
Тоҷикистони мо низ дар қатори дигар давллатҳои абарқудрат аз қабили Амрико
истилоҳи робита бо ҷомеа яъне PR- ро дар барномаҳои радиоиву телевизони истифода
мебарад. Таърихи пайдоиши PR дар Тоҷикистон таќрибан ба солњои 90-уми асри ХХ рост
меояд. Чаро таќрибан? Зеро то њол ин падида дар кишвар мустањкам нашудааст. Аз ин сабаб
солњои пайдоиши онро бо як чї пайваст карда, њамон солро соли пайдоиши PR њисобидан
ѓайриимкон аст. Касб ва ба илм мубаддал шудани PR ба давраи асри XIX рост меояд. Дар
шароити муосир дар Тољикистон умдатан аз намуди PR-и сафед ва сиёњ истифода мебаранд,
њарчанд дар љањон аз њамаи намудњои PR кор фармуда мешаванд. Имиљ аз ќисматњои
асосии ташаккули PR њисобида мешавад, зеро маќсади асосии PR ин сохтани образ барои
шахс, мањсулот ва ё ташкилот мебошад. Аз њамин хулосабарорї кардан мумкин аст, ки
имиљ ягона маќсаде аст, ки дар пеши њама пиарменњо гузошта мешавад. Шаклгирии
асосњои назариявии PR дар Тољикистон дар мисоли сохторњои њифзи њуќуќ, бонкњо,
иттињодияњои љамъиятї ва идорањои тиљорат ва рекламаи шабакањои телевизионї сурат
гирифтааст.
Муносибат бо ВАО бошад,яке аз соҳаҳои асоситаринӣ PR ба ҳисоб меравад.Ин
муносибатҳоро ду тарафа мегуянд. Ин муносибатҳо ташкилотро ба матбуот, телевизион ва
радио пайваст мекунад. Аз як ҷониб ташкилот маълумотро пешниҳод мекунад, ва ин барои
ВАО манбаи маводро ташкил мекунад. Аз тарафи дигар ВАО кушиш мекунад, ки шарҳу
эзоҳ ва маълумоти итилоотиро ба чоп расонад. Имрӯз дар кишварӣ мо дарк кардан мумкин
аст, ки хама намуди ВАО хусусиятӣ таблиғотї дорад. PR бошад барои таблиғ дар матбуот,
телевизион ё радио кумак мерасонад. PR, дар ВАО њамчун як манба хизмат мекунад.
Масалан, дар Тољикистон њама намуди ВАО барои ҷойгирнамудани маводи итилооти таёр
аст. ВАО ҳарнамуд маводеро‚ ки хусусияти ҷамияти ё хабарӣ дорад ба камоли майл қабул
мекунад. Танҳо ба шарте, ки ин мавод мақсади аниқ дошта бошад ва оқилона навишта
шавад. Мањз дар њамин њолат, барои њамкорї бо рўзноманигорон имкониятњои зиёде ба
миён меояд ва метавон ин ё он манфиати аниќро дар мадди аввал гузошт. Муносибати
намояндагони матбуот ва мутахассисони PR пеш аз њама дар робитаи касбї асос ёфтааст.
Мутахассисони соњаи маркетинг пиаршикњоро (пиар мент) журналистони хуб санљида шуда
номидаанд. Аз ин гуфтахои мутахасисони маркетинг бар меояд, ки пиаршикњо дорои
дониши хуби журналистї мебошад. Пиаршикњо маълумотњоеро, ки характери ПИАРИ
доранд пешкаши кормандони ВАО мекунанд. Њамчунин Пиаршикњо маълумотро дар
шаклу колабњои махсус ба намояндагони ВАО пешнињод мекунандь ва намояндагони ВАО
бошад, ин вараќаи иттилоотиро, ки аз љониби пиаршикњо фиристода шуда буд, дар матбуот
ё телевизиону радио чоп ва пахш мекунанд, ки яке аз ин варақаҳо прес релиз мебошад. Пресс
релиз ин малумотим дорои навгонї ва иттилооти манфиатнок барои љомеаи васеъ мебошад.
Њамчунин Пресс релиз таваљљуњи ВАО ро ба мавод љалб карда, муносибати ташкилотро ба
мавзуъ муайян мекунад. Пресс релиз яке аз усулњои маъмули пањнкардани иттилоот ба
матбуот буда, дар пресс конфронсњо ба журналистон таќсим карда мешавад. Њачми прес
95

релиз аз 1 то 2 чопи компютериро дар бар мегирад. Ба аќидаи баъзе муњаќќиќон пресс релиз
аз 3 рукни асосї иборат аст:
1)Рўйдод, махсулот ё хизматрасонии нав.
2) Таѓйроти идоравї дар ташкилот ё ширкатњо.
3)Тавассути ВАО баромад намудани мутахасисони ташкилот ва ё ширкатњо.
Муњаќќиќон Сен Блек, Блаженуф Пресс релизро хамчун жанри ахбори фаолияти PR
донистанд. Пресс релизро дар вараќањои ширкатњо, ташкилотњо ба унвони суроѓа, раќами
телефонњо ва санаи рўз менависанд. Прес релиз хусусияти иттилоотї дорад, яъне факту
далелњоро шарњ дода, рўи ќоѓаз мебарорад. Пресс релиз аз рўи сабки пирамидаи чапана
нависонда мешавад.
Дар Тољикистон, бештар PR-ро дар доираи жанри очерк мушоњида кардан мумкин
аст. Махсус барномањое, ки хусусияти PR дошта бошанду доимо эфир раванд, ќариб ба
назар намерасанд. Аммо ҳастанд барномаҳое, ки дар онњ характерҳои PR дида шавад.
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РОБИТА БО ҶОМЕА PR
Маќолаи мазкур бештар хусусияти назариявї дошта, ба пайдоиш ва ташаккули робита бо ҷомеъа,
яъне PR дар Тоҷикистон мавриди таҳқиқу баррасии ҳамаҷонибаи илмї сурат гирифтааст. Ҳамчунин, нақши
робита бо ҷомеъа, PR дар воситаҳои ахбори оммаи Тоҷикистон дар фазои иттилоотии кишвар мавриди
тањлил қарор дода шудааст. Қайд кардан ба маврид аст, ки Тоҷикистон дар баробари дигар давлатҳои
абарқудрат аз қабили Амрико истилоҳи робита бо ҷомеаро дар барномаҳои телевизион ва радио истифода
мебаранд. Дар Тоҷикистон аслан PR - ро дар доираи жанри очерк мушоҳида кардан мумкин аст.
Калидвожа: робита бо ҷомеа, ВАО, имиҷ, Public Relations, Пресс релиз, фазои итиллотӣ, механизм,
PR, маркетинг.PR - и сафед, санъат, илм, паблик рилейшенз
ОБЩЕНИЕ С PR-СООБЩЕСТВОМ
Данная статья носит более теоретический характер и представляет собой всестороннее научное
исследование возникновения и становления связей с общественностью, то есть PR в Таджикистане. В
Таджикистане, наряду с другими сверхдержавами, такими как США, термин «связи с общественностью»
используется в телепрограммах и радиопрограммах. В Таджикистане PR можно увидеть в основном в жанре
эссе.
Ключевые слова: связи с общественностью, СМИ, изображение, отношения с недобросовестными
людьми, пресс-релиз, информационное пространство, механизм, PR, маркетинг. PR White, искусство, наука,
связи с общественностью
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COMMUNICATION WITH THE PR COMMUNITY
This article is more theoretical in nature and provides a comprehensive scientific study of the emergence and
formation of public relations, ie PR in Tajikistan. It should be noted that Tajikistan, along with other superpowers
such as the United States, uses the term public relations in television and radio programs. In Tajikistan, PR can be
seen mainly in the essays.
Keywords: Public Relations, Media, Image, Pudlic Relations, Press Release, Information Space, Mechanism,
PR, Marketing.PR White, Arts, Science, Public Relations
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ТАВСИФИ НУСХАЊОИ ХАТТИИ ДОСТОНИ “ЮСУФ ВА ЗУЛАЙХО”-И
ЉУНАЙДУЛЛОЊИ ЊОЗИЌ
Њангомаи Давлатшо
ДМТ
Осори хаттӣ муҳимтарин бахши мероси фарҳангии мардуми соҳибтамаддун ва
соҳибкитоб ба ҳисоб меравад. Шинохту ҳифзи ёдгориҳои хаттӣ барои миллатҳое, ки ба
китоб ва нашри дониш арҷ мегузоранд, аҳамияти баланд дорад. Мардуми эронинажод аз
зумраи халқҳои соҳибмаърифат, фарҳангофарин ва мунташирони илму маориф дар Шарқ
мебошанд. Бо саъю эҳтимоми донишмандони эронинажод ҳазорҳо ҷилд китоб ба забонҳои
форсию арабӣ ва қисман ба забонҳои дигари кишварҳои шарқию ғарбӣ таълиф ва нашр
шудаанд.
Интишори китоб дар кишварҳои шарқӣ боиси зуҳури аҳли касабаи китобдорию
хушнависӣ гардид. Котибону саҳҳофон, варроқону музаҳҳибон, коғазсозону рангрезон ва
китобфурӯшон, ки ба бознависӣ ва василаҳои омодасозии китоб иштиғол доштанд, аз
ҷумлаи косибону ҳунармандони соҳаи китобдорӣ ба ҳисоб мерафтанд.
Адабиёти
оламшумули
форсии
тоҷикӣ
тӯли
қарнҳост,
ки
диққати
оламиёнро ба худ ҷалб намуда, доманаи васеи беназирро дорост. Тамоми
муҳаққиқони хориҷие, ки дар бораи ин адабиёт таҳқиқоти судманд анҷом
додаанд, боз ҳам бештар ба ин адабиёт сари таслим фуруд овардаанд. Аз ҷумлаи
бузургтарин аркони илму фарҳанг ва сухани ҷовидонӣ, аз қабили устод Рӯдакӣ,
Ҳаким Фирдавсӣ, Носири Хусрав, Саъдӣ, Мавлоно ва дигарон мебошанд, ки то
имрӯз эътибори эшон дар ҷаҳони мутамаддин кам нагардидааст.
Адабиёти форсии тоҷикӣ, ки аз асрҳои XV-XVI мелодӣ инҷониб масири
дигаргунаеро доро аст, хусусият ва ғояи таърихию фарҳангӣ ва адабии худро
дорад. Барои мо маълум аст, ки адабиёти ин қарнҳо бешубҳа дар заминаи
адабиёти қаблӣ ба вуҷуд омада рушуду нумӯъ ёфтааст. Шоирону нависандагон
низ аз гуфтани назираҳои гуногун дурӣ наҷустаанд ва пайравию татаббӯъ дар
офаридани адабиёти бадеӣ аз адабиёти қаблӣ ногузир аст. Ин ҳамон адабиётест,
ки зербинои онро устод Рӯдакӣ, Фирдавсӣ, Саъдӣ, Ҳаким Низомии Ганҷавӣ ва
дигарон гузошта буданд. Адибони ин давра ҳам як қисмашон тавонистанд дар
офаридани осори назиравӣ муваффақ шаванд, ки ба ин офарандагони достонҳои
ишқӣ-романтикӣ мисол шуда метавонанд. Манзури мо яке аз шоирони
чирадасти асри ХVIII-и мелодӣ Мавлоно Ҷунайдуллоҳи Ҳозиқ аст. Мавсуф дар
сурудани қариб тамоми анвои шеъри суннатӣ, аз қабили ғазал, рубоӣ, достон ва
ғайра пешдаст аст. Ӯ аз зумраи шоиронест, ки дар эҷоди достони “Юсуф ва
Зулайхо” саъйи бедареғ намудааст. Метавонем тавсифи шахсияти шоирро аз
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забони яке аз тазкиранигорон- Фазлии Намангонӣ, ки як муддат бо шоир
ҳамсуҳбат ҳам шудааст, биёрем, ки шоирро бо вожаҳои “хаёлбаланд”,
“мӯшикофи фаҳми сухан”, “табъи закидошта”, “соҳибҳунар”, “ширинкалом”,
“ҳакими фалотунзамир”, “Ҳозиқи ширинкалом” ва ғайра ёдовар шудааст. [12;9]
Достони “Юсуф ва Зулайхо”-и Ҷунайдуллоҳи Ҳозиқ ҳам дар замони
зиндагии шоир ва ҳам баъд аз сари ӯ шуҳрати бузургро касб кардааст. То имрӯз
дар китобхонаҳои ватанию хориҷӣ қариб дувоздаҳ нусхаи хаттии ин асар мавҷуд
аст.
Нусхаҳои хаттии достони “Юсуф ва Зулайхо” таҳти рақамҳои 8(2),746, (1),
1873 (1), 1891 дар Маркази мероси хаттии АИ ҶТ нигаҳдорӣ мешавад, ки баъзе аз
онҳоро адабиётшиноси маъруфи тоҷик, профессор Субҳон Амирқулов дар
китоби “Ҷунайдуллои Ҳозиқ ва достони ӯ “Юсуф ва Зулайхо”” тавсиф намудаанд
(?).
Нусхаи хаттии «Юсуф ва Зулайхо» таҳти № 69 дар Толори фарҳангии ба
номи Шарифҷон Ҳусейнзода нигаҳдорӣ мешавад.
Муаллифи китоб Ҷунайдуллоҳ ибни Ислом Шайх сабт шудааст. Санаи
китобати нусха маълум нест. Нусха бо хатти насътаълиқ китобат шудааст. Нусха
дорои даффатайн мебошад.

Даффаи пас Байнаддаффатайн Даффаирӯ
Ҷилдаш чарми зарди тимочу бодомчадор буда, занҷира низ дида мешавад.
Нусха дорои шерозаи қирмизӣ аст.
Бодомчаи фавқонӣ Турунҷ
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Бодомчаи таҳтонӣ Шероза
Қатъи нусхаи мавриди назари мо дарозиаш 30х15,5см, захомат (ғафси)-и
нусха 2, 3см, турунҷаш 6х4,5 сартурунҷаш 2,6х 2,6см мебошад. Дар ин нусха
унсури «Бисмиллоҳ» дида мешавад, яъне аз ҳамди Худо ва наъти Пайғамбар оғоз
меёбад.
Ин нусха аз 6 бадрақа (3 аз пеш ва 3 аз пас) иборат аст. Бадрақаи рӯ холӣ
аст. Дар бадрақаи пас бошад, ҳашт байт дида мешавад.Ин нусха мисли нусхаҳои
дигар рикоба дорад ва аз 12 дафтар иборат буда, дафтарҳояш 6 х 6, яъне аз 12
варақӣ иборат аст.
Дар нусхаи мавриди назари мо аз мистар истифода шудааст, зеро сатрҳо
росту муназзам омадаанд. Нусха даруни ҷадвал аз ду сутун ва аз мистари 15
сатрӣ иборат аст.Калафонаш афтодааст.
Оғози нусха
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Аҳамияти мавзӯи мо аз он иборат аст, ки дар заминаи баргардони достони
“Юсуф ва Зулайхо”-и Ҷунайдуллоҳи Ҳозиқ, ки дар асоси як нусхаи хаттии мањфуз
дар
захираи
дастнависҳои
китобхонаи
ба
номи
Абдурраҳмони
Љомии
китобхонаи Маркази фарњангии ба номи профессор Ш. Њусейнзода сурат
мегирад, ба муаррифии махсусиятҳои кодикологии нусха низ таваљљуњ мешавад.
Ба ин восита њам истилоњоти хоси илми кодикология тавзењ дода мешавад ва њам
мушаххасоти нусхаи мавриди назар бозгў мешавад.
Аз муҳаққиқони тоҷик ягона муҳаққиқе, ки дар бораи нусхаҳои хаттии
достони “Юсуф ва Зулайхо”-и Ҳозиқ маълумот додааст, ин Субҳон Амирқулов
мебошад. Номбурда китоби арзишманде бо номи “Ҷунайдуллоҳи Ҳозиқ ва
достони ӯ “Юсуф ва Зулайхо” таълиф намудааст, ки дар ҳозиқшиносии тоҷик
нақши калидиро иҷро мекунад.
Аз пажӯҳиши шогирдонае, ки мо дар атрофи матну нусхаҳои достони
“Юсуф ва Зулайхо”-и Мавлоно Ҷунайдуллоҳи Ҳозиқ анҷом додем, метавон
мухтасаран чунин натиҷагирӣ кард:
1. Ҷунайдуллоҳи Ҳозиқ шахсияти бузурги замони хеш буд ва тавонист бо
ҳунари хоссаи худ шуҳрати зиёдеро ба даст биёрад. Ӯ тавонист аз уҳдаи
назирасароӣ ба хубӣ барояд ва достони худро аз дарунмояи мамлӯ аз ғояи
тарбия, ишқи ҳақиқӣ, садоқати самимӣ ва ҷовидонӣ ва дигар идеяҳои
гуманистию тарбияткунандаи башар гардонад;
2. Достони “Юсуф ва Зулайхо”-и Ҷунайдуллоҳи Ҳозиқ маълум аст, ки
шуҳрати бузургро ҳам дар замони зиндагии шоир ва ҳам баъд аз сари ӯ касб
кардааст, ки то имрӯз дар китобхонаҳои ватанию хориҷӣ қариб дувоздаҳ нусхаи
он мавҷуд аст;
3. Ҳозиқ бо ҳунари волои хеш тавонистааст дар достон дар радифи ғояи
ахлоқу тарбия ғояи мазҳабии онро, ки аслан достони “Юсуф ва Зулайхо”қиссаи
динӣ аст, барҷо нигоҳ дорад ва симои қаҳрамонони достонро воқеӣ ба қалам
диҳад;
4. Дар радифи дигар шоирони достонсаро Ҳозиқ суннати эҷодиро риоя
карда, тараннум ва таҷассуми ишқи поки инсониро, ки сиришта дар тинати
инсон аст, боз ҳам собит сохтааст.
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5.
Нусхаҳои хаттии достони "Юсуф ва Зулайхо", ки таҳти рақамҳои 8(2), 746, (1), 1873
(1), 1891 дар Маркази мероси хаттии АИ ҶТ нигаҳдорї мешаванд, адабиётшиноси маъруфи
тоҷик, профессор Субҳон Амирқулов дар китоби “Ҷунайдуллои Ҳозиқ ва достони ӯ "Юсуф
ва Зулайхо"" қисман тавсиф намудаанд.
6.
Нусхаи хаттии «Юсуф ва Зулайхо» таҳти № 69 дар Толори фарҳангии ба номи
Шарифљон Ҳусейнзода нигаҳдорї мешавад. Муаллифи китоб Ҷунайдуллоҳ ибни Ислом
шайх сабт шудааст. Санаи китобати нусхамаълум нест. Нусха бо хатти насътаълиќ китобат
шудааст. Нусха дорои даффатайн мебошад. Љилдаш чарми зарди бодомчадор буда, нусха
дорои шероза ҳаст. Қатъи нусхаи мавриди назари мо, дарозиаш 30х15,5см, захомат (ғафси)и нусха 2, Зсм, турунҷаш 6x4,5 сартурунҷаш 2,6х 2,6см мебошад. Дар ин нусха унсури
«Бисмиллоҳ» дида мешавад, яъне аз ҳамди Худо ва наъти Пайғамбар оғоз меёбад. Ин нусха
аз 6 бадрақа (3 аз пеш ва 3 аз пас) иборат аст. Бадрақаи рӯ холи аст. Дар бадрақаи пас
бошад, ҳашт байт дида мешавад. Ин нусха мисли нусхаҳои дигар рикоба дорад ва аз 12
дафтар иборат буда, дафтарҳояш 6 x 6 , яъне аз 12 варақї иборат аст. Дар нусхаи мавриди
назари мо аз мистар истифода шудааст, зеро сатрҳо росту муназзам омадаанд. Нусха даруни
ҷадвал аз ду сутун ва аз мистари 15 сатрй иборат аст. Калафонаш афтодааст.
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ТАВСИФИ НУСХАҲОИ ХАТТИИ ДОСТОНИ “ЮСУФ ВА ЗУЛАЙХО”-И ҶУНАЙДУЛЛОҲИ ҲОЗИҚ
Дар ин маќола сухан дар бораи нусхањои хаттии достони“ Юсуф ва Зулайхо” –и Љунайдуллоњи Њозиќ
меравад. Муаллиф аз љумла ќайд кардааст, ки нусхањои достони номбурда дар Маркази мероси хаттии А И Ҷ
Т тањти № 8 (2), 746, (1), 1873 (1), 1891, нигоҳдорӣ мешавад, ки баъзе аз ин нусхањоро адабиётшиносон тавсиф
намудаанд. Яке аз нусхаҳои нодири хаттии достони “ Юсуф ва Зулайхо” – и Ҷунайдуллоҳи Хозиқ тањти № 69
дар Толори фарҳангии ба номи Шарифҷон Ҳусейнзода нигаҳдорӣ мешавад. Инчунин муаллиф кушидааст, ки
мушаххасоти нусхаи мавриди назар ва фарќияти онро аз нусхањои мављуда бозгу намояд.
Калидвожаҳо: “Юсуф ва Зулайхо” – и Ҳозиқ нусхаи хаттӣ, ҷилд, даффаи пасбайнаддаффатайн даффаи
рӯтурунљ шерозамистар, бадраќакалафон.
ХАРАКТЕРИСТИКА РУКОПИСЕЙ ПОЭМЫ“ ЮСУФ И ЗУЛЕЙХА” ДЖУНАЙДУЛЛОХ ХОЗИКА
В данной статье речь идёт о рукописях поэм “ Юсуф и Зулайха” Джунайдулло Хозика. Автором в том
числе подчёркивается, что рукописи названной поэмы хранятся в Центре письменного наследия АНРТ
(Академии наук Республики Таджикистан ) под № 8 (2), 746, (1), 1873 (1), 1891, некаторые образцы, копии
которых охарактеризованы литературоведение – исследователями. Одна из редчайших рукописей поэмы“
Юсуфи Зулайха”Джунайдулло Хозика под №69 хранится в Зале культуры имени Шарифджона Хусейнзоды.
Автор прилагает все усилия, чтобы показать отмечающие особенности данной рукописи по сравнению с
другими.
Ключевые слова: “Юсуф и Зулейха”- Хозика, рукопись, том страницы, облажка, строка, письменное
наследие.
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CHARACTERISTICS OF THE MANUSCRIPTS OF THE POEM "YUSUF AND ZULEIKHA"
DZHUNAIDULLOH KHOZIKA
This article deals with the manuscripts of the poem “Yusuf and Zulaikhо” by Dzhunaidullo Нozik. The author,
among other things, emphasizes that the manuscripts of the named poem are kept in the Center for Written Heritage of the
Academy of Sciences of the Republic of Tajikistan (Academy of Sciences of the Republic of Tajikistan) at number 8 (2),
746, (1), 1873 (1), 1891, some samples, copies of which are characterized by literary scholars - researchers.
One of the rarest manuscripts of the poem “Yusuf and Zulaikha” by Dzhunaidullo Нozik is kept in the Hall of
Culture named after Sharifjon Huseynzoda at number 69 . Also, the author tried to show the distinguishing features of this
manuscript from other existing options.
Keywords: “Yusuf and Zuleikha” Khozik, manuscript, volume of the page, zip, line, written heritage.
Сведения об авторе: Хангомаи Давлатшо- Таджикский национальный университет. магистрант филологических
наук. Адрес: 734025, Республика Таджикистан, город Душанбе, проспект Рудаки,17 Телефон:992001229894.
Information about the author: Hangomai Davlatsho-Tajik National University master of Philological Sciences,.
Adress:73045 Republic of Tajikistan, Dushanbe city, Rudaki avenue 17. Phone: 992001229894.

ГУРЎЊБАНДИИ ЖАРГОНВОЖАЊО
ДАР ЗАБОНЊОИ ТОЉИКЇ ВА АНГЛИСЇ
Дадоҷонова И.Б. Ҳасанова З. М.
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон
Жаргон забони сохтаест, ки ањли ин ё он гурўњ намехоњанд, фикрашонро дигарон
фањманд ё худ онњо бо ин забон дигаронро аз сўњбат, баёни маќсад истисно карданї
мешаванд. Лексикаи жаргонї ба як гурўњи хурду ночизи одамоне, ки машѓулияти нисбатан
мањдуде доранд, вобаста мебошад. Жаргон аз калимаи фаронсавї гирифта шуда маънояш
“забони љиноятпешагон” буда аз забони ќадимаи галлию романї gargone – гап (болтовня)
гирифта шудааст. Жаргон таърихи муайяни пайдоиши худро надорад. Чи хеле ки таркиби
луғавии забон тағйирёбанда аст, жаргон њам зуд тағйир меёбад ва бетағйир дар як љо
намеистад. Ба забон доимо ҳазорҳо калимаҳои нави соњањои гуногуни илм, аз љумла
жаргонҳо илова карда мешаванд, ки воқеиятро инъикос мекунанд. Гурўњњои људогонаи
иљтимої нисбат ба забон диќќати махсус зоњир намуда кушиш мекунанд, ки ба њар навъ
забонро ба нафъи худ истифода намоянд, ба вай лексикони махсуси худ, истилоњњо ва
иборањои махсуси худро бор мекунанд, ки онњо диалектизмњо набуда, жаргонизмњои хоси
табаќањои гуногун дар љамъият мебошанд. Диалектњои «синфї», ки онњоро жаргон
номидан дурусттар аст, на ба оммаи халќ, балки ба табаќаи мањдуди сотсиалї хизмат
мекунанд, зеро онњо сохти грамматикии худ ва фонди асосии луѓавї надоранд.
Жаргонизмњои майзадагон, дуздон чандон зиёд набошанд њам, дар асоси калимањои
маъмул ба маъноњои дигар истифода мешаванд. “Онњо њамчун нишона дар дохили нишона
муаррифї карда мешаванд”. [5, 110] Арго гуфта забони шартиеро меноманд, ки ба гурўњи
алоњидаи љамъият хос буда, аз забони гуфтугўї ва адабї фарќ мекунад. Онро гурўњи
махсуси љамъият – мактаббачагон, донишљўён, варзишгарон, њунармандон, њарбиён,
дуздон, ќиморбозон истифода мебаранд. Арго калимае аз забони франсавї буда, маънояш
забони махсусест, ки лексикаи хосе дошта, бо маќсади истисно аз омма, аз тарафи аъзоёни
ин ё он гурўњи љамъият истифода бурда мешавад. Даставвал ин истилоњот нутќи авбошон,
радди маъракашудагони љамъиятро ифода мекард. Њоло арго танњо тарзи ифодаи бегонаро
мефањмонад. Донишљўён њамчун аргои хоси худ калимањои маъмули умумихалќиро ба
маънои ба оммаи васеъ нофањмо истифода мебаранд: дум - ќарздори имтињони насупорида;
гузаштан - супоридани имтињон ё санљиш; афтидан ё афтондан - супорида натавонистани
имтињон.
Савдогарон, њаннотон њам аргои худ доранд. Онњо низ калимањои маъмулро ба
маънои дигар, ба маќсади худ мувофиќ истифода мебаранд: мењмон - харанда; лой - пул,
маблаѓ; чойпулї - фоида; серравѓан - серпул; гулўро равѓан кардан - пора додан; аробаро
шикастан — алоќаро кандан.
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Судхўр Ќорї-Ишкамба низ аргои худро дошт. Ў тани пулро - модараш, фоидаи онро
- бачааш, фоидаи фоидаро - наберааш мегуфт:
- Аз рўи њисоби шумо фоидаи пулатон дар як сол чї ќадар мешавад?
- Фоидаи фоидаи ин маблаѓ, ки, назар ба аќидаи худам, наберааш мебошад, ... дар як
сол 165 танга мешавад.
Жаргон аз калимаи фаронсавї гирифта шуда маънояш “забони љиноятпешагон” буда
аз забони ќадимаи галлию романї gargone – гап (болтовня) гирифта шудааст. Жаргон
таърихи муайяни пайдоиши худро надорад. Арго гуфта забони шартиеро меноманд, ки ба
гурўњи алоњидаи љамъият хос буда, аз забони гуфтугўї ва адабї фарќ мекунад. Онро гурўњи
махсуси љамъият – мактаббачагон, донишљўён, варзишгарон, њунармандон, њарбиён,
дуздон, ќиморбозон истифода мебаранд. Арготизмњо ба монанди жаргонњо фонд, таркиби
луѓавї ва грамматикаи хоси худро надоранд. Онњо мањз барои пинњон ифода кардани
маќсад дар байни гурўњњои алоњидаи љамъият истифода бурда мешаванд, дар адабиёти
бадеї бо маќсади тасвири тарзи гуфтугў, нишон додани хусусиятњои муайяни услубї
истифода мегарданд. Жаргон ва арго ба њусни забон халал мерасонанд, барои њамин њам
дар асарњои бадеї хеле кам кор фармуда мешавад. И.Р. Гальперин жаргонизмњоро жаргони
умумї ва жаргони махсуси касбї ба људо мекунад. Жаргонвожањои умумї оњиста-оњиста
хусусияти хоси худро, яъне махфї нигоњ доштани маълумотро аз дигарон гум мекунанд ва
бинобар њамин он ба њамаи аъзоёни љамъият фањмо ва умумї мегардад. [2, 112] Жаргонро
бештар ба мафњуми арго монанд мекунанд. «Арго аз вожаи фаронсавї гирифта шуда
забони махсусе гурўњи хурду мањдуди љамъиятї мебошад, ки аз як ё якчанд забонњо
воњидњои тағйирёфтаи озодро интихоб мекунанд”. [12, 43] Дар њаќиќат арго ва жаргон
таърихи пайдоиши якхела доранд, чунки мафњуми жаргон ва арго аз забони
майдафурўшон-офенњо, яъне чаканафурўшон пайдо шудааст, ки як синфи алоњидаро
ташкил мекарданд. Аз ин љо номи дигари жаргон – феня мебошад. Азбаски онњо савдогарон
буданд ва доимо дар дасти худ пул доштанд ва аксаран ба онњо ғоратгарон њуљум
мекарданд. Барои њамин онњо забони алоњидаи худро бофта бароварданд, ки онро ба ғайр
аз худашон каси дигар намефањмид.
Боз як назарияи пайдоиши жаргон њаст, ки тахминан ин забон аз забони афинињо, ки
ќариб дар њудуди нестї буданд, арзи њастї намудааст. Аввалинњо шуда аз ин забон табаќаи
пасти одамон - гадоён, танфурўшон, аспдуздон ва ғоратгарони шоњроњњо истифода
мебурданд, ки бар зидди онњо ин забони рамзї фикр карда бароварда шуда буд ва танњо ба
намояндагони њамин тоифа ба насл гузошта мешуд.
Азбаски воҳидҳои луғавї дар забон аз ҳамдигар људо вуљуд надоранд (чунон ки дар
луғатҳое, ки тибқи меъёрҳои алифбо тартиб дода шудаанд), онҳо бо ҳам бо семантика дар
шакли ибораҳо ва љумлаҳо ва дар парадигматика дар гурўњњои муайяни мавзўї ҳамбастагї
доранд. Ин шабоҳат ва фарқият ба хусусиятҳои маъноии комилан мушаххас (аммо на
ҳамеша аён) асос ёфтааст, ки ҳамбастагии онҳо маънои луғавии калимаро ташкил медиҳад.
[4, 97] Мо жаргонвожањоро дар забонњои муќоисашаванда зери тањлил гирифта аз рўи
маъно ва соњаи истифодабарї ба таври зер гурўњбандї намудем: 1) жаргонвожањои касбї,
2) жаргонвожањои њарбї, 3) жаргонвожањои љавонон, 4) жаргонвожањои нашъамандон, 5)
жаргонвожањои љиноятї ё љиної. Дар зинаи аввали кор мо вожањои жаргонии дар забони
гуфтугўии тољикї серистеъмолро љамъоварї намудем, ки дар нутќи гуфтугўии њам љавонон,
њам калонсолон имрўзњо мавриди истифода ќарор доранд ва дар ин љо онњоро шарњу эзоњ
медињем: њайвони бадай ба маънои бењад зўр, аљоибот; хари бадай - бењад зўр, аљоибот;
њама харай – корњо зўр; супер - бењад зўр, аљоибот; чорта як нагир худта њаштто нолї – ту
њељ кас нестї; хит кард – фањмид; ту никтої - ту њељ кас нестї; чорта чаќ-чаќ кунем – сўњбат
кунем; иќа одаме нестай – одами хуб нест; пахан – падар; махан – модар; одами дупагона –
одами дурўя, њиллагар; хала кардан – кордча задан; мент – милиса; мусур – милиса;
абаснават кун – љавоб дењ; батаник – 1) бесавод, 2) одами айнакдор; љепс кардан – дуздидан;
њабата – одами ифлос; гоп-стоп – маљбуран зада гирифтан; ќуян кардем – гурехтем; юз дод
– гурехт; пук – бесавод; войимаї – зўр њастї-ми ту; човала – одами суст, кашола; мурғ –
тарсончак; пашолаш набурд – парво накард; ќум назан – таъриф накун; таға дорад – шинос,
ошно дорад; чериз мекунад – кореро ғайриќонунї њал мекунад; карочи – гапа кўтоњаш;
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аљинача – хушрўча; типа – ба монанди ва ғайрањо. Дар забон англисї низ чунин
жаргонвожањоро гирд оварда дар ин љо тањлилу баррасї менамоем: bladdered- very drunkбадмаст, blotto - very drunk- бадмаст, blag - a robbery, booboo - a mistake, brass monkeys
- cold weather, bunk-off - to be absent without permission – бесабаб набудан, беиљозат иштирок
накардан, bunk-up - to make love – ошиќ шудан, bushed - extremely tired – сахт монда
шудан, char / cha
- tea – чой, chicken – coward – далер, chook - a chicken – чўља, couch potato
- a person who watches too much television – шахсе, ки телевизорро зиёд тамошо мекунад,
cozzie - swimming costume – сару либоси оббозикунї, cool - excellent; super – олї бењтарин,
ciggy – cigarette - сигор ва ғайрањо. Жаргонњо дар бисёр забонњо њастанд, яъне «дар доираи
касбї бо маќсади гуфтугўи касбии озод онњо (соњибзабонон) махсусиятњои нутќи хаттї,
муошират – забони махсусро истифода мебаранд, аммо дар дигар њолатњо дар гуфтугўи
мавзўи берун аз касбият жаргони касбиро ва бо маќсади муоширати расмї берун аз муњити
касбї онњо аз забони адабї, вале камтар бо лањљаи мањаллї, диалект ё ин ки
умумиистеъмолї истифода мебаранд. [9, 67]
“Ба њаракат даровардан” – жаргони табибон барои барќарор кардани ритми дил пас аз
боздошти дил; “бемор, пасиент” - бемори ёрии таъљилї, “парашютчиён” - одамоне, ки дар
натиљаи афтидан маљрўњ шуданд, “ТВ” – флюороскопия ва ғайрањо.
Жаргонизмњои касбї ин системањои луғавии иловагии вожањо ба шакли асосии
воњидњои забонї мебошанд, ки ба намояндагони як машғулият, касб ё соњаи муайян хосанд.
Жаргонизмњо ё “забонњо” -и касбї ин забон ба маънои томаш нестанд. Гурўњњои зерини
жаргони касбї мављуд њастанд:
➢
Жаргони касбии соњаи тиб: љарроњї, ампула, сўзандору, бэцэшник - беморе,
ки њам гепатити В ва њам гепатити С дорад; гармошка - аппарати нафаскашии сунъї;
дискотека - сирена ва чароғњои чашмакзанандаи мошини ёрии таъљилї; жаба – стенокардия
(номи як бемории дил); клиника - марги клиникї; лижаронњо - беморони солхўрда, ки ба
асо такя мекунанд НЛО – беморе, ки дар кома аст; гўшњо – фонендоскоп (асбоб барои гўш
кардани шуш); шарманка - электрокардиограф (дастгоњ барои сабти ЭКГ);
➢
Жаргони касбии соњаи варзиш: спарринг - муборизаи тамринї – sparring;
нокаут - яке аз натиљањои имконпазири мусобиќаи бокс мебошад. Он аз он иборат аст, ки
яке аз раќибон зарба мегирад, пас аз он ў пас аз њисоб аз 1 то 10 наметавонад муборизаро
идома дињад – knockout; свинг дар бокс - зарбаи канорї аз масофаи дур аст – swing;
➢
Жаргони касбии соњаи бинокорї: директор - ота, миксер – бетоновоз, пробка
- чопик, бача – ниппель, духтар – муфта, кўдакон – коргарон, перф – перфоратор, гипса –
гипсокартон, шайтон – ширеш, резина – сим, стояк – труба, шпатель - putty knife; шпаклевка
(деворро бо моддаи махсус рост намудан) - filling cement; майна (фармони бардоштани бор
бо крани борбардор); вира (фармони фаровардани бор бо крани борбардор) - heave ho!,
прораб (сардори обекти сохтмон) - manager of the works ва ғайрањо.
➢
Жаргони касбии соњаи ронандагон: грелка – печка, дег – силиндр, зенки –
чароғи мошин, зону – наварди зонугї, липучка – шина, мослы – шишатозакунаки мошин,
ручник – тормози дастї, рога – оинаи биниши ќафо, сигналка – сигнализатсия, бабомобиль
– зан-ронанда.
➢
Жаргони касбии соњаи рўзноманигорон: пушка – микрофоне, ки ба камера
насб шудааст, фактура – далелњо, маълумоти боэътимод, агентњо – шахсоне, ки
маълумотњои аљоибе, ки касе намедонад, аввалин шуда мегўянд, одамони хуб – шумораи
зиёди одамони оддї ва монанди ин.
➢
Жаргони соњаи компютер: чойник – истифодабарандаи бетаљриба, шланг,
шнурок – сим, юзер - истифодабаранда, админ – маъмур, азер – компютери ширкати Acer,
бук - ноутбук ва ғайрањо.
Аз рўи таснифоти лингвистї табиати жаргонњои касбї мухталифанд. Ду воситаи
алоќамандкунии онњоро људо кардан мумкин аст:
“1) воситањое, ки бо воњидњои умумиистеъмолии забон мувофиќат мекунанд ва асоси
сохтори лексикї ва грамматикии жаргони касбиро ташкил медињад;
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2) вожањои арготикї ва иборањо, ки ќисман истилоњоти махсуси забонии расман
ќабулшударо такрор менамояд, вале расман барои ифодаи ягон истилоњот ќабул
нашудааст”. [9, 68]
Мисолњои дигарро бо жаргонњои касбї меорем. Соњаи сирк ё сиёсат: жонглорї –
jugglery; соњаи сиёсат: лоббизм – lobbying; соњаи бонкї: ќарз, кредит – credit; мафњуми
тиббї: склероз – sclerosis; соњаи мошинсозї: резонатор – resonator; соњаи роњсозї: хишт - noentry sign; соњаи полиграфия: загон (маводи иловагии ба чоп дохилкарданашудро
мефањмонад) – enclosure; соњаи заминдорї: сотих – one hundred square metres; доираи
оилавї: хушдоман – mother-in-law, соњаи рўзноманигорї: анонс - announcement, инсерт insert, прессуха - printed media, синхрон - synchrone, суфлер – prompter; жаргони касбии
соњаи бањрнавардї: анкерок (бочкачаи чубї) - breaker, cask, палуба (боми ошёнањо дар
киштї) - deck, ботсман (шахси аз рутба аз њама калон дар киштї) – boatswain; ошпазон ва
таббохон: пассировка (сабзї ва пиёзро дар равғани растанї дар тобаи љўшон бирён кардан)
– to fry, бланшировка (тез бо обиљўш обгардон намудани ягон озуќа) - blanch, провиант озуќа – provisions; соњаи њуќуќшиносї: прокурор (тарафи айбдоркунанда дар суд) prosecutor, нострификатсия (њукми ќонунї ќабул намудани њуљљатњо дар бораи маълумот)
- nostrification, адвокат (њуќуќшиносе, ки манфиатњои айбдоршавандаро дар суд њифз
мекунад) – lawyer, attorney; жаргонвожањои омўзгорон: тест - test, ЕГЭ (имтињони ягонаи
давлатї) - Unified State Exam.
Жаргони њарбї, ба мисли њама жаргонњои дигар, пеш аз њама, давраи таърихии дар он
истифодашавандаро инъикос мекунад. Азбаски ќуввањои мусаллањ намунаи љомеаи муосир
аст, жаргонњои њарбї инъикоси бевоситаи падидањои иљтимої мебошанд. Масалан: танбал
- lazybones - шланг (лентяй, бездельник); танбали гузаро – unique idler - гофрированный
шланг (редкостный бездельник); пайтоба - puttee – потники (портянка); ќошуќ - весло –
spoon (ложка столовая); дари даромад ба ќисми њарбї – passageway - взлетка (центральный
проход в казарме) ва ғайрањо.
Жаргонњои њарбї жаргонњои касбии ќуввањои мусаллањ мебошанд. Барои кўтоњ
ифода намудани ашё ва лавозимотњои артиш, амалиётњои њавої ва бањрї, сарњадї ва
дохилї, инчунин барои осонии муошират дар гурўњи муайяни иљтимоии мушаххас ва
мансубият ба он хидмат мекунад. О.Захарчук дар тадќиќоти худ ќайд мекунад, ки «ќариб
њамаи жаргонњои њарбї тобиши манфї доранд. Њамзамон, таснифи жаргонњо хоњиши
хизматчиёни њарбиро барои муттањид кардани иншооти касбї бо иншооти осоишта нишон
медињад ва ба ин васила муќовимати хидмати њарбї ва њаёти осоиштаи шањрвандиро осон
мекунад». [7, 6]
Дар жаргонњои сарбозон - ба мисли дигар намудњои арго - хусусиятњои давраи
таърихї, ки дар он истифода мешавад, ногузир инъикос меёбанд. Агар артиш то андозае
намунаи љомеа бошад, пас вожањое, ки ба артиш дахл доранд, оинаи артиш аст. Ба
жаргонвожањои њарбї: поребрик (зинапоя) - step, бушлат (курткаи моњутии њарбї) - pea
jacket, весло (туфанг, милтиќ) - gun, спецназ (отряди амалиёти махсус) - special mission unit,
гауптвахта - cooler, Чмо - Части материального обеспечения - ќисмњои таъминоти моддї Parts of material support (аз ин рў, «чмошники» - нишони тањќиромези кормандони ин
бахшњо дар соњаи њарбї) ва ғайрањо дохил мешаванд.
Оғози ташаккули жаргонњои њарбии Русия, тибќи андешаи В.П. Коровушкин, давраи
љангњои Русия ва Туркия (1686-1713) ва Љанги Шимол (1700-1721) мебошад: дать карачун –
марг омадан - give an end, death, девона - пушка, тўб, ядрои туп - cannon, бод сар додан –
паррондан – to shoot, бантик – мукофот - prize, калонкулоњњо – сардорон leaders, понтировка - фахр кардан) – to praise. Баътар дигар жаргонњо арзи вуљуд намуданд:
дентист – dentist - афсари занозаникунанда, љанговар, яњудии Шарќ – чинї - Eastern
Jew, калламуши ќисми њарбї – роњбари афсарони хушкигарди бањрї – leaders of the marines,
лисел – як навъи либоси ғайрирасмии маллоњ - stunsail, молиш додан – ба сару рўй задан,
фендрик - гардемарин, назоратчї - fendrik, цугундер - гауптвахта, боздоштгоњи њарбиён put smb. under restraint, тозакунии дандонњо – занозанї – to fight, мех – ситора дар пагон –
star on the pagon ва ғайрањо. [8, 76-81]
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Љанги Афғонистон офариниши вожањои соњаи њарбиро фаъолтар кард:
демобилизатсияи номуайян - бессрочный дембель – марг - death, ќабри бародарї - братская
могила – хандаќ - trench, рўњ – дух – душман - enemy, керосинка - чархболи Ми-6 - chopper,
helicopter, хонаи гурба - кошкин дом - хобгоњи занона – female hostel, рафиќ - сарбози афғон
- mate, чекушка – дўконе, ки дар он мањсулотро бо чекњоро мефурўшанд) - shop, лолаи сиёњ
- черный тюльпан - њавопаймое, ки мурдањоро мебарад - plane, шайтон-труба, труба –
оташпартои (огнемёт) реактивии аскарони хушкигард - flame-thrower ва ғайрањо.
Жаргонвожањои љавонон яке аз падидањои лингвистї мебошад. Олимон қайд мекунанд, ки
ҳар як насл забони худро дорад ва жаргони љавонон асосан дар байни љавонони шаҳр
маъмул аст ва истеъмоли он дар давраи ба ном “гузариш”, яъне наврасї - синни 13-14 то
синни 22-25 солагї бештар аст. Жаргони љавонон бо дашном ё лексикаи ғайринормативї
(ғайримеъёрї) ҳељ рабте надорад. Калимаҳои дашномдиҳї ба назари наврас дар ин давра
хеле љолиб менамоянд, гўё ки ин сифатҳои калонсолї бошанд. Ба фикри наврасон
истифодаи лаънат, дашном ва жаргонизмњо онҳоро дар чашми ҳамсолонашон “хеле
обрўманд” нишон медињанд, њол он ки баъзан онњо маънои аслии ин калимаҳоро
намефаҳманд. Хусусиятњои барљастаи жаргонњои љавонон чунинанд: 1) истифодаи фаъол,
2) ошкорбаёнї, 3) гузариши осон ба забони гуфтугўи табаќањои гуногуни ањолї, 4)
фаровонии иќтибосот (иќтибосот аз забони англисї) ва жаргон, ки дар асоси решањои
англисї сохта шудаанд (шузы – “пойафзол”- shoes, пренты - “волидайн” - parents, мэн “мард”- man). Калимањои жаргонии дар байни наврасон истифодашаванда: “тормоз” –
ноќисуаќл – retarded; “дибил” – беаќл, камаќл – moron; “гаврик” - teen-ager - кўдакон;
“чикса” – girl - духтар; “чувак” - guy - бача; “клубешник” - club - клуб; “дискач” - disco club
- дискотека; “база” - disco club flat - њуљра, манзил; “предки” – ancestry - гузаштагон, ниёгон,
волидон; “потрещать”- crackle - гуфтугў кардан; “уматово” – excellent - аъло; “отпадный” perfect - аљоиб; “шмотки” - clothes - либос; “прет” – to like - бисёр маъќул шудан, хеле писанд
омадан аст.
Дар истифодаи фаъол будани жаргонвожањои љавонон аз омилњои иљтимоию
лингвистї вобаста аст:
- лањљаи љавонон дар муњити донишљўї васеъ пањн шудааст, зеро он имконият
медињад, ки байни мусоњибон тамоси ғайрирасмї бо ќолабњои мансуб ба маќоми муайяни
иљтимої барќарор шавад, барои ифодаи манфиатњо, идеалњо, ниёзњо ва ғайра мусоидат
мекунад;
- љавонони аз 14 то 26 сола категорияи фаъолтарини истифодабарандагони
жаргонвожањои мазкур мебошанд;
- ќисми зиёди љавонон нисбати жаргонвожањо бетарафанд, вале истифодаи жаргон дар
байни љавонон ќисми људонопазири захираи луғавии онњо аст: хит кардам – фањмидам understand, сарам вайрон шуд – ќањрам омад – become angry, чанг бардоштан – ғавғо
бардоштан – to cry, клет шуд - вайрон шуд - become worthlessness, сарам дурак шуд – сарам
гаранг шуд – to confuse, гапаш шамол барин мегузарад – гуфтаи шахсеро бечунучаро иљро
мекунанд – to do everything immediately;
- вожањои жаргонии омўхташаванда њангоми муоширати љавонон дар мавзўъњои
афзалиятнок амал мекунанд: чака парто – даст дењ – to agree fully, хонаро ба сар њуч кардан
– шўру ғавғо бардоштан – to make a noise, психоват кардан – ба ғазаб омадан – to be furious;
полни рост – пурра, бо тамоми ќувва, њаматарафа- fully, акуна матата – њаматарафа
хурсандї кун – don’t worry be happy;
- дараљаи истифодаи жаргонизмњо, инчунин хусусияти луғавии онњо дар нутќи
љавонон аз љанбањои гуногуни вазъияти коммуникативї вобаста аст. [1, 7]
«Моњияти лингвистии њамаи ин намудњо як аст: бозї бо вожа ва ба калима,
маљозикунонии маъноњои вожагї бо маќсади созмони ифодаи забонии воситањои
экспрессивї ва тобишњои эмотсионалї мебошад». [9, 76]
Сабабњои истифодаи жаргон дар нутќи љавонон чунинанд:
1)
барои ба даст овардани мавќеи муайяни иљтимої дар гурўњ дар асоси ќабули
арзишњои иљтимої ва нравст.;
2)
барои њаловат бурдан ва дилхушї;
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3)
барои нишон додани доногии худ;
4)
бо маќсади гурез аз такрори калимањои њаррўзаи забони адабї, майл доштан
ба нутќи бештар экспрессивї;
5)
барои љалб кардани таваљљўњ ба шахсияти худ;
6)
барои бой кардани забон, додани сањењии лексикї ба баъзе падидањо ва
ашёњо;
7)
Барои ќайд карда гузаштани шомил будани худ ба ягон мактабе, хунаре, касбе,
барои доштани алоќа бо ин гурўњи иљтимої;
8)
Ба вазифаи махфї нигоњ доштани чизе;
9)
Барои созмон додани нутќи худ.
Жаргонвожањои нашъамандон маљмўи воњидњои луғавию фразеологист, ки дар
нутќи одамоне истифода мешаванд, ки маводи мухаддирро истифода ва пањн менамоянд,
барои ифодаи њиссиётњо ва њолатњои инсон, тарзи истењсол ва истифодаи маводи
мухаддирро омўхтан ва ғайра истифода мебаранд. Роњњои асосии ташаккул ва сохтории
жаргонњои тољикї ва англисии нашъамандон метафора ва метонимия мебошанд.
Жаргонњои тољикї ва англисии нашъамандонро фитонимњо, зоонимњо, соматизмњо дар
заминаи метафоризатсиякунонї ташкил медињанд. [10, 37-45]
Лањљаи нашъамандон - дар давраи шўравї бо пањншавии нашъамандї пайдо
шудааст. Интиќолдињандаи асосии ин намуди жаргонвожањо љавононе буданд, ки ба
маводи мухаддир майл доштанд. Баъзе калимањо аз лањљаи нашъамандони англисзабон
гирифта шудаанд.
Жаргони нашъамандон, ки аз рўи принсипи мавзўї аз як ќатор гурўњњои лексикїмавзўї иборатанд:
1.
Номгузории нашъамандон - names of drug addicts: нашъаманд – addict, abuser,
drug addict, junkie, freak, narcomaniac, junky, drug user, druggie, hophead, hoppy, needle man,
schmecker, snowbird;
2.
Номи маводи мухаддир ва моддањои психотропї / names of drugs and
psychotropic substances: druggy – нашъа, dirt - чирк – ‘героин’, plague - чума – тоун, бало –
‘кокаин’, bane - зањр - 'номи маъмули нашъа', killer - ќотил – ‘марихуана, фенилциклидин’,
thunder – раъду барќ – ‘героин’, нашъа - баргњои хушкшуда, болопўшањои гулдор, болои
пояњои бангдона, ки барои тамоку истифода мешаванд - anasha - dried leaves, flowering tops,
the tops of cannabis stalks used for smoking, кайф - номи умумии доруњо - buzz - the general
name of drugs, grass – marijuana - 'нашъа', dope - 'нашъа';
3.
Ашёи хом / raw material: cannabis – кўкнор, нашъа, hocus – фиреб додан, гаранг
кардан – ‘опиум, марихуана’, њероин маводи мухаддирест, ки аз морфин гирифта шудааст;
аз морфин зиёдтар зањрњо дорад - heroin is a drug derived from morphine; contains more
poisons than morphine.;
4.
Тавсифи њолати нашъамандон пас аз истеъмоли маводи мухаддир / description
of the drug addict's state after taking narcotics: paradise –бињишт - a place or state of complete
happiness, courage pills – њабњо барои далерї – ‘героин’, joy juice – афшураи хурсандї –
‘депрессант’ - a vivid emotion of pleasure;
5.
Истилоњоти анатомия ва номи беморињо аз истеъмоли маводи мухаддир /
anatomical terms and diseases carried by drug using: эйфория (табъи болида, рўњияи баланд) buzz - euphoria (cheerful, high spirits), миќдори зиёд, передозировка - миќдори зиёди маводи
мухаддири истеъмолшуда, ки бо марг анљом меёбад - overdose - drug overdose which ends
with death;
6.
Амалњои истифодаи маводи мухаддир / actions when using drugs: паровоз,
тепловоз - номи тартиби дањон ба дањон барои дамидани дуд - locomotive - the name of the
mouth-to-mouth procedure for blowing smoke, ба сўзан нишастан - ба истеъмоли маводи
мухаддир тавассути рагњои хунгарди нашъаманд - get on a needle - addicted to intravenous
drug use;
7.
Ашё ва дастгоњњо барои истеъмоли маводи мухаддир / things and accessories for
using drugs: машина (машинка) – сўзандору - machine (machine) - syringe, дорухона - асбобњо
ва моддањои зарурї барои истењсол ва идоракунии доруњо - pharmacy - the necessary tools
and substances for the manufacture and administration of drugs.;
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8.
Меъёрњо, воњидњо ва дастгоњњо барои чен кардани доруњо / drug doses,
measurement and instruments: мукааб - 1 мл мањлули дору барои истеъмоли дар рагњои
хунгард - cube - 1 ml of drug solution for intravenous use, экспонат, намоишгоњ - озмоиши
маводи мухаддир - exhibit - drug trial;
9.
Табобат ва бас намудани истифодаи маводи мухаддир / treatment and stop using
drugs: demolish - нест кардан – ‘крек’, бутадионка - burn exaddict, салиби сурх - graduate,
таъмир тањти раќами 5 - kick. [10, 80-89]
Жаргонњои љиноятї ин як низоми иборањо ва истилоњоте мебошанд, ки аъзои гурўњи
љиноиро њамчун як ќисми алоњидаи људогонаи љомеа муайян мекунанд. Шартан жаргонњои
љиноятиро ба се гурўњи асосї таќсим кардан мумкин аст:
• жаргонњои маъмули љиної, ки њам љинояткорони касбї ва њам љинояткорони оддї
истифода мебаранд (кормандони соњаи хизматрасонї, ки барои авбошї мањкум шудаанд ва
ғ.);
• жаргонњои махсуси дуздон, ки ба «касбњои» махсуси љинояткорон хосанд: шулерон,
нашъамандон, кисадуздон, тамаъљўён ва ғайра;
• жаргонњои мањбусон, ки гурўњи љинояткорон асосан дар љойњои мањрум сохтан аз
озодї ва њабс истифода мебаранд.
Вазифа ва ё маќсади аввалиндараљаи истифодаи жаргонвожањо махфї нигоњ доштани
маълумоти муњим, рамздињии ба худ хос ва шинохтани “худињо” ва фарќ кардани
“бегонањо” буд. Ин вазифаи “забони махфї” дар муњити љиноятпешагон њамчун нутќи
элементњои асотсиалї – шахсоне, ки кирдору рафтори онњо ба меъёрњо ва ќоидањои
рафтори одамон дар љомеа, дар њаёти љамъиятї мувофиќат намекунад, нигоњ дошта мешуд
ва “аргои дуздон” ном дошт. Мо аз фарњангњои жаргонвожањо боз чунин мисолњоро низ
пайдо намудем: академик - academician - an experienced criminal, authority, академия academy - prison, thieves’ school, аквариум - њабсхона - aquarium - preliminary detention cell,
амбал - одами калонљусса - kingpin - the most important person in a group or organization,
антраcит - anthracite – cocaine, артист - artist - swindler, cheat, банкир – љаллоби асосии
маводи мухаддир - banker - major drug speculator ва монанди инњо. [14]
Њамин тариќ, жаргон ќисми људонашавандаи забони мо шудааст ва бе истифодаи он
мо нутќи худро тасаввур намекунем. Он ба андозае як чизи лозимї ва зарурї гардидааст,
ки нутќи мо бе он гўё ки “ноќулай”, “печдарпеч” мешавад ва ба гуфтаи ихтисосмандони
соњаи забоншиносї жаргон дар ояндаи наздик устувор ба забони мо дохил мегардад. Илољи
аз њамин гуна алфоз халос шудан баланд бардоштани сатњи фарњангии њар як соњибзабон
аст. Тарбияи солим, маданияти олии соњибзабонон дар навбати худ њусни баланди нигориш
ва гуфтори ононро ба вуљуд меоваранд.
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ГУРЎЊБАНДИИ ЖАРГОНВОЖАЊО ДАР ЗАБОНЊОИ ТОЉИКЇ ВА АНГЛИСЇ
Жаргон аз калимаи фаронсавї гирифта шуда маънояш “забони љиноятпешагон” буда аз забони
ќадимаи галлию романї gargone – гап (болтовня) гирифта шудааст ва он фонд, таркиби луѓавї ва
грамматикаи хоси худро надорад. Арго гуфта забони шартиеро меноманд, ки ба гурўњи алоњидаи љамъият хос
буда, аз забони гуфтугўї ва адабї фарќ мекунад. Онро гурўњи махсуси љамъият – мактаббачагон, донишљўён,
варзишгарон, њунармандон, њарбиён, дуздон, ќиморбозон истифода мебаранд. Арготизмњо њам ба монанди
жаргонњо фонд, таркиби луѓавї ва грамматикаи хоси худро надоранд. Мо жаргонвожањоро дар забонњои
муќоисашаванда зери тањлил гирифта аз рўи маъно ва соњаи истифодабарї ба таври зер гурўњбандї намудем:
1) жаргонвожањои касбї, 2) жаргонвожањои њарбї, 3) жаргонвожањои љавонон, 4) жаргонвожањои
нашъамандон, 5) жаргонвожањои љиноятї ё љиної.
Калидвожањо: вожањо, захираи луѓавї, забон, забоншиносї, жаргонвожањо, арго, забони англисї,
забони тољикї.
CLASSIFICATION OF JARGONS IN TAJIK AND ENGLISH LANGUAGES
Jargon comes from the French word meaning “the language of criminals”, and comes from the ancient GalloRoman language “gargon” - speech (chatter) and does not have its own foundation, lexical structure and grammar.
Argo is a conventional language that is characteristic of a certain group of society and differs from the spoken and
literary language. It is used by a certain group of people in society - schoolchildren, students, athletes, artisans, soldiers,
thieves, players. Argotisms, like jargons, do not have their own fund, lexical structure and grammar. We analyzed the
jargons in Tajik and English languages and classified them according to their meaning and sphere of their usage as
follows: 1) professional jargons, 2) military jargons, 3) youth jargons, 4) drug addicts jargons, 5) underworld jargons.
Keywords: words, vocabulary, language, linguistics, jargons, argo, English, Tajik.
КЛАССИФИКАЦИЯ ЖАРГОНИЗМОВ В ТАДЖИКСКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ
Жаргон происходит от французского слова, означающего «язык преступников», и происходит от
древнегалло-романского языка гаргон - речь (болтовня) и не имеет собственного фонда, лексической
структуры и грамматики. Арго - это условный язык, который характерен для определенной группы общества
и отличается от разговорного и литературного языка. Его использует определенная группа людей в обществе
- школьники, студенты, спортсмены, ремесленники, военные, воры, игроки. Арготизмы, как и жаргоны, не
имеют своего фонда, лексической структуры и грамматики. Мы проанализировали жаргонные слова на
сопоставляемых языках и сгруппировали их в соответствии с их значением и сфере употребления следующим
образом: 1) профессиональный жаргон, 2) военный жаргон, 3) молодежный жаргон, 4) жаргон наркоманов, 5)
жаргон преступного мира.
Ключевые слова: слова, лексический запас, язык, лингвистика, жаргоны, арго, английский язык,
таджикский язык.
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ТАЛМЕҲОТИ ИСЛОМӢ ДАР “ҲАДИҚАТ-УЛ-ҲАҚИҚАТ”И ҲАКИМ САНОИИ
ҒАЗНАВӢ
(ДАР АСОСИ БОБИ I-V “ҲАДИҚАТ-УЛ-ҲАҚИҚА ВА ШАРИАТ-УТ-ТАРИҚА”)
Худойдодов И.А.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Адабиёти форс-тоҷик дар асрҳои IX-XI мелодӣ дурахшонтарини марҳалаҳои
тоърихиро мепаймуд. Пайванди забон ва адабиёт дар ҳеҷ замони дигар ба дараҷаи даврони
ҳокимияти Сомониён, аз чунин густурдагӣ ва паёмадҳои сарнавиштсози иҷтимоиву
таърихӣ бархурдор нашудааст, аз оинаи таърихӣ бо шукуҳи ин миллат бар ҳар фарди
дурандеш ин воқеият пайдост, ки пояҳои шеъру адаби форсӣ-тоҷикӣ дар ин даврон бунёд
ниҳода мешуд, ҳунари шоирӣ ва адабӣ пеш аз ҳама, арзиши миллӣ пайдо карда, талошҳову
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пайкорҳое дар риштаи адабиёт ва дунёи ҳунар ба ҷавлон омад. Умарои Сомонӣ бо дарки
амиқу дурусти ин матлаб, кафолати ҳастӣ ва истеҳкому устувории давлати худро бар
сиёсати фарҳанггустар ва пуштибонӣ аз аҳли қалам медонистанд. Масъалаи назму шеър ва
ё хушгуфторию хушбаёнӣ дар миёни ҳамаи миллатҳои ҷаҳон дида мешавад, аммо дар ин
замина миллати тоҷик (форсӣ-дарӣ) дар ҷойгоҳи намоён қомат барафроштааст. Шоирони
машҳур, дар тӯли таърих монанди Рӯдакӣ, Асадии Тусӣ, Фаррухӣ, Манучеҳрӣ, Хоқонӣ,
Анварӣ, Ҳаким Саноӣ, Аттор, Мавлавӣ, Саъдӣ, Ҳофизи Шерозӣ, Камол, Ҷомӣ ва дигарон
баёнгари ин гуфтаҳо ҳастанд.
Асари бузургтарин ва муҳимтарини Ҳаким Саноӣ «Ҳақиқат-ул-ҳақиқа» мебошад, ки
бештар аз даҳ ҳазор байт буда , масъалаҳои фалсафӣ, иҷтимоӣ, илмӣ, динӣ, ирфонӣ ва
адабиро дар бар гирифтааст. Ин асар аз ҷумлаи шоҳкориҳои назми форсӣ шинохта шуда,
нахустин асари бузурги назмӣ дар ирфон ва тасаввуф мебошад. Аз ин ҷиҳат Саноиро
асосгузори назми ирфонии форс- тоҷик хондаанд . Девон ё худ куллиёти ашъори Саноиро
дар Эрон Мазоҳири Мусаффо, Мударриси Разавӣ асосан ба табъ расонда буданд.
Мударриси Разавӣ дар табъу нашри осори Саноӣ, бахусус «Ҳадика» заҳмати зиёд
кашидааст, маснавии «Ҳақиқат -ул- ҳақиқа » -аш дар адабиёти ҷаҳонӣ макоми хосеро соҳиб
шудааст. Ҳаким Саноӣ мутобиқи ривоёти комил китоби худро ба порсӣ “Фахринома” ва ба
арабӣ “Ҳадиқат-ул-ҳақиқат ва шариат-ут-тариқат” меномад. Се вожа шариат, тариқат ва
ҳақиқат дар унвоне, ки шоир худ барои китоб баргузида аст роҳнамои расидан ба ҳаракати
меҳварҳои мухталифи китоб аст. Китоб дорои 10 боби машҳур буда, бо абёте дар боби
тавҳид ва маърифати Ҳақ Таоло оғоз мешавад. Ин оғоз бо мухотиба ва гуфтугӯе бо ӯ (ҳақ)
лаҳни дигаргун мепазирад. Ишора ба сӯи номҳои бузурги Парвардигор, зикр теъдоде аз
сифот ва ишора ба сунъ ва феъли ӯ, бо офарин бар офаринанда ва яктои ҷаҳон ҳамроҳ
мешавад. Ин боб фарогири 84 фасл буда, дар онҳо бештар талмеҳоти динӣ-ирфонӣ дида
мешавад, Фасли «маърифат» абёте дар боби аҷз одамӣ дар шинохти Худовандро дар бар
дорад ва фаслҳои «танзиҳ» ва «тақдис» хабар аз навъи нигоҳи ҳакимонаи шоир ба
Парвардигор дорад. Пас аз бахши маърифат ва тавҳид пуёи китоб оғоз мешавад, фаслҳои
талаб, дараҷот, ҳидоят ва муҷоҳидат роҳ ҳаракат ба сўи шоҳроҳи (ҳақиқат)ро, ки дар
интиҳои он матлуб аст, нишон медиҳад ва тариқи гом ниҳоданро зудудани оинаи дил
медонад. Фасл дар бораи феъли Илоҳӣ бо абёте дар мавриди шиносндагон идома меёбд.
Тавсифи ошиқони илоҳӣ ва ҷонбозони тариқи вай дар абёти 210 то 230 китоб омадааст, ки
дар он талмеҳот ва ишора ба номҳои шахсиятҳои таърихӣ, орифону бузургони мазоҳибу
масолик, ки бо ягон ҷиҳати хислату рафтори худ шӯҳрат ёфтаанд бо лаҳни ваъз ва андарзи
шоирона дар поёни фасл думбол мешавад. Фусули китоб бо унвонҳои «таълими солик»,
«таваккул», «қидмат», «ибдоъ», «каромат», «фақр», «бениёзӣ», «тазарруъ», «адам», «шукр»,
« қаҳру лутф», « илм», «ризқ», «муҳаббат», «таҷрид», пай гирифта мешавад. Пас аз он
силсила фусуле дар бораи каломи Илоҳӣ ва Қуръон меояд, ки дар онҳо талмеҳот ва ишора
ба он оёту аҳодис, ки дар онҳо дар бораи ягон воқеа ё саргузашти паёмбарону афроди
маъруфи асотири исломӣ ва арзиши гуфтори Илоҳӣ аст дида мешавад. Сохтори ин фусул
шабоҳати фавқулодае бо фусуле бо ҳамин унвон дар китоби «Эҳёи улум-уд-дин»и Ғазолӣ
дорад. Зикри «Ҷололи Қуръон», «Сирри Қуръон», «Эъҷози Қуръон», «Ҳидояти Қуръон»
зикри « ҳуҷҷати Қуръон» ва тиловату симои он ном унвонҳои фусули “Ҳадиқат-ул-ҳақиқат”
ҳаминтавр «Эҳёи улум-уд-дин»и Ғазолӣ аст. Пас аз фасли Қуръон, фасле дар бораи Одам
алайҳиссалом нахустиин инсон ва паёмбар меояд ва аз анбиё ва мурсалин ба таволи ёд
мешавад то инки Саноӣ ба давраи фатрат мобайни Исои мсеҳ ва Муҳаммад(с) таваҷҷуҳ
мекунад ва ба тарсиму талмеҳи вазъи ҷаҳон ва ҷаҳониён дар ин замон мепардозад ва пас аз
он вориди наъти Набии Акрам(с) мешавад. Пас аз он фасле дар боби меъроҷи Ҳазрат
месарояд, ки баъд аз ӯ чун суннати мавриди таваҷҷуҳи баъзе шоирон чун Низомӣ, Аттор ва
Саъди қарор мегирад. Аз байти шумораи 1748 фасл дар ситоиши илм ва олим ва талаби
илм меояд, ки то шумораи 1906, ки фасли ситоиши ақл ва оқил ва маъқул аст идома меёбд
ва пас аз абёте талмеҳ дар васфи пир, гуфтугӯи пир ва Саноӣ оғоз мешавад, ки ёдовари
мулоқоти “Ҳай ибни Яқзон” қаҳрамони нахустин достони рамзии форсӣ бо солик аст, ки ин
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навиштаи Ибни Сино буда дар тайи он солик бо пир дидор мекунад ва байн ин ду пурсишҳо
ва посухҳое раду бадал мешавад. Лозим ба ёдоварист, ки то имрӯз дар илми
адабиётшиносии тоҷиқ роҷеъ ба Ҳаким Саноии Ғазнавӣ кори зиёде анҷом дода нашудааст,
магар дастовардҳои ҷузъӣ, ки аз ҷониби ашхоси ангуштшумор бо ҷустуҷӯи заҳматангез ба
назар мерасад. Ҳақиқатан, як сабаби масъалаи мазкур сиёсати ҳукумати Шӯравӣ буд, ки
давлатдориаш бо андешаҳои ин мутафккири андешманд дар таззод буд. Ҳоло, бо фазлу
бахшиши Парвардигор, ки истиқлолиятро насиби мо гардонид ва дар ин заминаи эҳёофар
умед аст, ки мероси бо шукуҳу шаҳомати ин миллати эҷодсиришт дубора созу навои
ҷаҳонгир мезанад. Ин ҷо саъйи иҷмолие доир ба санъати талмеҳ, аниқтараш, талмеҳоти
исломӣ дар “Ҳадиқат-ул-ҳақиқат” - и Ҳаким Саноии Ғазнавӣ ёдоварӣ мешавад, аз баски
шеър худ қисмате аз дониш буда ва дониши хуб аст, пас донишмандони хуб шеъри хуб гуфта
метавонанд. Ҳаким Саноӣ аз он донишмандонест, ки хеле зебо ва хуб аз анвои санъатҳои
адабӣ кор гирифта ва дар эҷодиёти худ истифодаҳои фаровоне кардааст. Шояд дар
масъалаи улуми адабӣ пас аз ҳамоса яке аз олитарин навъи адабӣ бадеияти адабӣ бошад,
ки дар он санъати талмеҳ ҷойгоҳи намоёнеро ишғол намудааст. Талмеҳ дар луғат ба гӯшаи
чашм ишора кардан, нигоҳи сабук кардан ба сӯи чизе аст. Дар истилоҳи илми бадеъ ишорат
кардан дар калом ба достони маъруф ё овардани истилоҳоти нуҷум ва ғ.. ё дар каломи худ
овардани ояи муборак, ё ҳадиси шариф, ё воқеа, ё масал ё шеъри машҳур чунон ишора
шавад, ки калом бо алфози андак бар маъонии бисёр далолат кунад ва чун шоир чунон
созад, ки алфози андаки ӯ бар маъонии бисёр далолат кунад, онро талмеҳ хонанд ва ин
санъат дар назди балеғон писандидатар аз итноб аст ва маънои балоғат он аст, ки он чи дар
замир бошад, ба лафзи андак, бе он ки ба тамоми маънои он ихлоле роҳ ёбад, баён кунад ва
дар он чи ба басти сухан ниёз афтад, аз қадри ҳоҷат дарнагузаронад ва ба ҳадди малол
нарасонад. Дар хусуси истилоҳи “тамлеҳ”, ки бархе аз муаллифони гузашта аз он ёдовар
шудаанд ва онро дар баробари “талмеҳ” ба кор бурдаанд, ба назари мо андешаи Атоуллоҳ
Маҳмуди Ҳусайнӣ ҷолиб менамояд, зеро лафзи “тамлеҳ”, ки дар луғат ба маънои намакин
кардани таом аст, дар урфи шуаро байтест, ки дар он “ малоҳате ва зарофате бошад”. Вале
вазифаҳои талмеҳ хеле фарохтар аз он аст. Аз ҷониби дигар, истифодаи лафзи “талмеҳ” дар
нисбати санъати мазкур хеле маъмул гаштааст ва дар навиштаҳои муҳаққиқони мутааххир
корбурди “тамлеҳ” хеле кам ба назар мерасад. Донишмандони илми бадеъ талмеҳро аз
лиҳози маншаву сарчашмаи пайдоиш ва мансубияти он, ба чанд навъ ва оини миллатҳо
тақсим намудаанд:
1-талмеҳоти эронӣ
2-талмеҳоти сомӣ
3-талмеҳоти ҳиндӣ
4-талмеҳоти юнонӣ
Ҳамчунин онҳоро низ дар маҷмӯъ ба ду гуруҳи бузург талмеҳоти ҳамосӣ ва ғиноӣ ҷудо
кардан мумкин аст. Ин ҷо бояд хотиррасон намуд, ки дар шеъри форсӣ асосан талмеҳоти
эронӣ ва сомӣ бештар ба назар расидаанд ва талмеҳоти юнонӣ ва ҳинди хеле кам дучор
мешаванд. Аз қарни 11 мелодӣ ба баъд дар баробари нуфузи Қуръони муқаддас ва
таълимоти диниву мазҳабӣ, мақом ва ҷойгоҳи талмеҳоти эронӣ дар шеъри форсӣ коста ва
талмеҳоти сомӣ мақоми аввалиндараҷа пайдо кардаанд. Ин ҷо бояд ёдовар шуд, ки
талмеҳоти сомиро низ дар навбати худ ба ду даста- исломӣ ва арабӣ тақсим кардаанд, ки:
Дастаи (1- марбут ба зикри ашхоси маъруфи давраи ҷоҳилияти араб аст. Дастаи (2талмеҳоти исломӣ аст, ки вобаста ба мавзӯи таҳқиқи мост, ки марбут ба шахсиятҳои ислом
чун Муҳаммад(с) ва ёрону саҳобагони ӯст ва ё вобаста ба таърихи Паёмбарони бани Исроил
(исроилиёт) аст. Талмеҳоти исломӣ бо нуфузу иштиҳори ислом дар кишварҳои мусалмонӣ
робита ва ҳамоҳангиҳое дорад, зеро мусалмонони он кишварҳо ногузир буданд, ки аз
таърихи дину ойин ва саргузашти бошукуҳи пайғамбарони худ, масоили марбут ба Қуръону
тафсири он ва ғайра огоҳ шаванд. Дар заминаи тадвини таърихи ислом ва пайдоиши
нахустин маҷмуаҳои тафосиру аҳодиси мубораки набавӣ ва имкони ошноӣ бо ақоиди соири
мазоҳиб ва махсусан яҳуду насоро ва таълифи кутуби сафарнома ва ҷуғрофиё ва инчунин
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ошноӣ бо улуми юнонӣ ва ғайра ба таври куллӣ эҷоди фарҳанги васеъе ба миён омад, ки
шоирон ва нависандагон табиатан ашхоси фарҳангсиришт буданд, ба таври табиӣ бо он
ошноӣ менамуданд ва дар навиштаҳои худ ба онҳо ишора мекарданд.
Абӯмансури Саъолобӣ нахустин шуда дар китоби худ “Самар-ул-қулуб фи-л-музоф вал-мансуб” чунин талмеҳот ва ишоротро риҷоли таърихиву динии исломӣ ва қасасу ривоёти
мусалмонӣ ҷамъоварӣ намуд, ки минбаъд китобҳое монанди таълифи ӯ дастраси шуарои
форсизабон низ мешуданд ва мутолиаи онҳо аз роҳҳои интишори фарҳанги исломӣ дар
адабиёти форс-тоҷик маҳсуб мешуд. Ин санъат ҳанӯз дар осори нахустин гӯяндагони он дар
аҳди Тоҳириёну Саффориён ва Сомониён ба назар мерасад ва бо итминони комил метавон
гуфт, ки нахустин давлатҳои форсинажоди тоҳириёну саффориён ва шоирони аҳди онон
Ҳанзалаи Бодғисӣ, Муҳаммади Варроқ, Муҳаммад ибни Васифи Сагзӣ, Муҳаммад ибни
Мухаллад ва соири онон дар бунёди забону адаби форсӣ ва бедории милливу фарҳангӣ
саҳми муассире гузошта буданд ва амир Яъқуб ибни Лайси Саффорӣ бори нахуст аз шуарои
дарбори худ шеъри форсӣ гуфтанро дархост кард. Вале маҳз дар замони Сомониён ин
наҳзати миллӣ ва Худогоҳии мардуми форсизабон ба авҷи аъло расид, зеро мақоми давлатӣ
гирифтани забони форсӣ дар ин аҳд тақозо намуд, ки осори илмиву адабӣ бо ин забон
таълиф гардад, чун ҷомеъа ба таълифи осори қадими худ эҳтиёҷ дошт. Дар ҳамин аҳд
муаррихи форсинажод Абӯҷаъфар Муҳаммад ибни Ҷарир ибни Язид маъруф ба Табарӣ
асари машҳури худ“Таърих-ур-русул ва-л-мулук”-ро ба анҷом расонид, ки онро вазири
донишманди Сомониён Абӯалии Балъамӣ ба форсӣ гардонд. Бо қалами ҳамин Муҳаммад
Ҷарири Табарӣ асари бузурги дигаре бо номи “Тафсири Табарӣ” таълиф шуд, ки он
минбаъд на танҳо дар қаламрави Сомониён, балки дар тамоми олами ислом мақому
мартабаи бузурге пайдо кард. [8] Яке аз масоили марбут ба талмеҳот сабаби роҳ ёфтани он
дар шеъри форсӣ мебошад ва бояд донист, ки сабаб омезиши миёни талмеҳоти эронӣ ва
исломист ва дар ин кор ҳам нақши муаррихон ва муҳаддисони давраи аввал хеле бузург аст.
Талмеҳот аз нигоҳи истифода дар анвои шеър низ яксон набуда, онҳо дар навъҳои гуногуни
шеър вобаста ба анвои худи талмеҳот истифода бурда мешаванд. Масалан, талмеҳоти
эронӣ, ки бештар хусусияти ҳамосӣ доранд, дар қолаби маснавӣ (шоҳнома) ва маъмулан
дар қасоид ба кор бурда шудаанд. Сабаби дар қасоид бештар истифода шудани талмеҳоти
эронӣ бояд асосан мавзӯи мадҳӣ доштани онҳо бошад, зеро шоирон бештар дар ҳолати
тарҷеҳи мамдӯҳи хеш уро бо шоҳону паҳлавонони Эронӣ қиёс мекунанд ва барои иғроқ дар
шаҳомату бузурги онҳоро ба шоҳону паҳлавонони Эрон тарҷеҳ медиҳанд, чунончи Азрақӣ
мамдӯҳи худро бо Рустам қиёс мекунад ва мегӯяд:
Зи гурзи Рустам беш аст тозиёнаи ту,
Чунон ки найзаи Рустам туро кам аз сӯзан.
Бояд ёдовар шуд, ки талмеҳоти исломӣ низ бо вуҷуди бештар хусусияти ғиноӣ
доштани худ дар маснавӣ ва қасоид бисёр ба назар мерасанд, ки намунаҳои равшани он
“Ҳадиқат-ул-ҳақиқат ва шариат-ут-тариқат”-и Ҳаким Саноии Ғазнавӣ ва “Маснавӣ”-и
Мавлавии Балхӣ аст. Вале талмеҳоти исломӣ дар ғазал, ки табиати ғиноӣ дорад, беш аз
ҳама истифода бурда мешаванд, зеро худи моҳияти ғиноии ғазал барои истифодаи
талмеҳоти ғиноии исломӣ, эронӣ ё навъи дигар имкон фароҳам меорад ва риҷоли қиссаҳои
ғиноӣ аз қабили Лайливу Маҷнун, Фарҳоду Ширин, Юсуфу зулайхо, Билқису Сулаймон ва
соири онҳо беш аз ҳама дар ғазал истифода гардидаанд ва асосан ба хотири панду андарз
омадаанд. Дар шакли қитъа низ то андозае талмеҳот дида мешавад, вале дар рубоиву
дубайтӣ истифодаи онҳо хеле кам ба назар мерасад. Умуман, дар шеъри форсӣ тамоми
анвои талмеҳот дида мешаванд, ҳарчанд ки дараҷа ва мақоми истифодаи ҳар як навъи
талмеҳ дар шеъри форсӣ яксон нест, масалан:
-талмеҳоти эронӣ (зикри Рустам, Ковус, Ҷамшед, Фаридун ва соири онҳо)
-талмеҳоти исроиливу насронӣ (Мусо, Ҳорун, Юшаъ, Балъами Боъуро, Исо ва
дигарон)
-талмеҳоти юнонӣ (Ҳермес ё Гермес, Афлотун ва ғайра)
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-талмеҳоти исломиву арабӣ (зикри паёмбари ислом Муҳаммад (с), Умари одил, Алӣ
ибни Абитолиб ва саҳобагон, Ҳотами Той, Нӯъмон ва ғайра.)
Ҳамин тариқ, талмеҳ санъати маънавии сухан аст, ки дар он ба лаҳазоти мухталифи
мазмуни устура, таърих, саргузашти афрод ва соири онҳо нигоҳи кутоҳ ва гузарое шуда, бо
ҳамин таъмини маънии баланди байт ва шеърияти он батаври мӯҷаз, бо истифодаи лафзи
андак ба даст меояд. Метавон лаҳазоти зайлро зикр намуд, ки зимни талмеҳ ба онҳо ишора
карда мешавад:
1-Ишора ба воқеаҳои таърихии исломӣ. Масалан, ҷанги Алӣ ибни Абитолиб дар деҳаи
яҳудинишини Хайбар, саргузашти Абӯлаҳаб, ҳалокати Мансури Ҳаллоҷ, лаҳазоти
ибратомӯзи зиндагии Пайғамбари ислом (с), саҳобагон, хулафои рошидин ва авлиёуллоҳ,
ки дар шеъри форсӣ ишраҳои зиёде ба онҳо карда шудааст. Масалан, дар байти зайли Ҳаким
Саноии Ғазнавӣ ба саҳобагони маъруфи Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам- Абузар
ва Салмони форсӣ, ки ба ростгуиву посоӣ шуҳрат доштанд, ишора меравад:
Сирри ин маънӣ надонӣ гирди ин даъво магард,
Ростии Бӯзар надорӣ дӯстии Салмон макун.
2-Ишора ба номҳои шахсиятҳои таърихӣ, орифону бузургони мазоҳибу масолик, ки
бо ягон ҷиҳати хислату рафтори худ шӯҳрат ёфтаанд. Аз ин қабил аст байти зерини Хоҷа
Ҳофиз, ки дар он ба саргузашти орифи машҳур Мансури Ҳаллоҷ, ки ба сабаби фошофош
гуфтани суханони “Анал Ҳақ”(Ман Ҳақ ҳастам) ба дор кашида шуд ва чун рамзи пойдориву
фидокорӣ дар роҳи ақоиди ирфонӣ шӯҳрат ёфт, ишорае карда шудааст:
Гуфт он ёр, к-аз ӯ гашт сари дор баланд,
Айбаш он буд, ки асрор ҳувайдо мекард.
3-Ишора ба қасасу ривоёти асотирӣ ва саргузашти шахсиятҳои маъруфе, ки дар он
қиссаҳо зикр ёфтаанд, аз зумраи Ҳоруту Морут, Ҳазрати Шису Нӯҳ, Яъҷуҷу Маъҷуҷ,
Фиръавн, Қорун, Шаддод ва амсоли онҳо. Чунончи дар байти зерини Ҳаким Саноӣ қиссаи
Нӯҳи пайғамбар ва татвил (дарози) - и умри ӯ, ки панҷоҳ сол кам аз ҳазор сол буд, ишора
кардааст:
Гар чӣ пирам ба зиндагонӣ ман,
Ту би бахшой бар ҷавонии ман.
Гар маро умри Сому Нӯҳ бувад,
Вар бақоям чу нафсу руҳ бувад.
Ин абёт аз боби сеюми “Ҳадиқат-ул-ҳақиқат ва шариат-ут-тариқат”и Ҳаким Саноӣ
аст, ки чунин унвон дорад:{Фи мазаммати аҳлиттассуб ва насиҳат-ил-фариқайн ваффақа
ҳумаллоҳу таъала}
4-Ишора ба истилоҳи нуҷум, мусиқӣ ва умуман ба мусталаҳоти маъруфи улум, ки ягон
ҷанбаи ибратбахш ва шоистаи таваҷҷуҳро дар бар доранд. Масалан, дар байти зайли Аёзии
Сарахсӣ Суҳайл, ки яке аз дурахшонтарин ситораҳост ва дар қисмати ҷанубии осмон, яъне
дар Яман шабҳо нурафшонӣ мекунад ва ба ин сабаб ба рӯи маъшуқа қиёс карда мешавад,
ишора шудааст:
Чун аст моро ҳаме мӯҷиз намоӣ бе калим,
Чун Суҳайл ин ҷо ҳаме шабҳо фурӯзӣ бе яман.
5-Ишора ба он оёту аҳодис, ки дар онҳо дар бораи ягон воқеа ё саргузашти паёмбарону
афроди маъруфи асотири исломӣ ё эронӣ сухан рафтааст. Масалан, дар байти зерини
Камоли Хуҷандӣ мурод аз “Насийтул ҳута ва ма ансаниҳу иллашшайтону ан-азкураҳ”
ишорае ба гуфтугуе ду пайғамбари Бани Исроил Юшаъ ва Мӯсост, ки омадааст: Юшаъ
гуфт: дар назар дорӣ, он ҷо, ки бар сари санге манзил гирифтем, ман он ҷо моҳиро фаромӯш
кардам ва шайтон аз ёдам бурд ва шигифт он ки моҳии бирён роҳи дарё гирифт ва бирафт:
Аз “насийтал ҳут” агар ёдат ҳаст,
Ҳамчу он моҳӣ ба хизрӣ ошно.
Аз ин ҳама гуфтаҳо дар бораи талмеҳ метавон ба хулосае омад ва ба таври маҷмӯъ
талмеҳро ба тариқи зайл таъриф намуд: Талмеҳ санаъти маънавии адабиёти форсӣ-тоҷикӣ
ва асосан шеъри он буда, аслан заминаи асотирии адабиёт аст ва ба василаи ишора ба
113

воқеоти таърихӣ, қасаси асотирӣ, мусталаҳоти илми нуҷум, мусиқи номҳои орифони
бузург, шахсиятҳои барҷастаи мазҳабӣ, оёту аҳодиси шомили саргузашти пайғамбарон,
сухани гӯяндаро мӯҷаз, мазмуни онро ҷолибу муасссир ва баланду нишонрас менамояд ва
муносибати гӯяндаро ба идеали ҷомеаи ӯ, рафтору кирдори инсонҳо муайян мекунад. Бояд
гуфт, ки ин ҷо мавзӯи баҳси мо асосан баррасии талмеҳоти исломӣ дар “Ҳадиқат-ул-ҳақиқат
ва шариат-ут-тариқат”-и Ҳаким Саноии Ғазнавӣ аст, аз ин рӯ талош намудем, ки то андозае
назари хешро дар бораи дараҷаи истифодаи ин навъ талмеҳот иброз намоем. Маълум аст,
ки интишори фарҳанги исломӣ дар адабиёти форсӣ асосан аз оғози қарни Х1 милодӣ ҷараён
ёфт ва инро мо дар мисоли истифодаи талмеҳот низ ба вузуҳ метавонем мушоҳида намоем.
Чунонки дар саҳафоти қаблӣ зикр гардид, талмеҳоти шеъри форсӣ ба чандин навъ ҷудо
мешаванд, ки аз анвои асосии онҳо талмеҳоти эронӣ ва исломӣ маҳсуб меёбанд. Ҳаким
Саноӣ дар тамоми навъҳои талмеҳ абёти фаровонеро ба мерос гузоштааст. Вале ба хотири
он ки гунҷоиши ҳамаи онҳо дар як мақола имкон надорад, мо ишораҳои Ӯро аз мероси
арзишмандаш “Ҳадиқат-ул-ҳақиқат” ба таври мухтасар дар тамоми анвои талмеҳоте, ки
вобаста ба мавзӯъи мо аст, ёдовар мешавем. Иддаи бузурге аз талмеҳоти исломӣ марбут ба
исроилиёт буда, дар онҳо зикри паёмбарону авлиёи яҳуду насоро аз қабили Нӯҳ, Идрис,
Иброҳим, Намруд, Мӯсо, Яъқуб, Юсуф, Юшаъ, Довуд, Сулаймон, Исо, ва соири онҳо
меравад, ки ин гуна талмеҳоти исломӣ дар “Ҳадиқа”и Саноӣ бештар ба назар мерасад ва ин
огоҳӣ аз пайғабарони сомӣ нишона бар дониши бекаронаи шоир мебошад. Масалан, дар
байти зерини Ҳаким Саноӣ қиссаи Нӯҳи пайғамбар ва татвил (дарози) - и умри ӯ, ки панҷоҳ
сол кам аз ҳазор сол буд, ишора кардааст:
Ман зи нақди халифате дар ҳол,
Бидиҳам ҷумларо ҷавоби суол.
Гар маро умри Сому Нӯҳ бувад,
Вар бақоям чу нафсу руҳ бувад.
Ин абёт аз боби сеюми “Ҳадиқат-ул-ҳақиқат ва шариат-ут-тариқат”и Ҳаким Саноӣ
аст, ки чунин унвон дорад:{Фи мазаммати аҳлиттассуб ва насиҳат-ил-фариқайн ваффақа
ҳумаллоҳу таъала.} Ҳаким Саноӣ дар ин абёт ба суи Сом номе низ ишора кардааст, ки
шарҳи он дар « Фарҳанги асотирӣ » чунин омадааст :« Сом ибни Нӯҳро ҳафт писар буд,
модари вай Амурийя аз насли Идрис алайҳиссалом, ки қавми Од аз насли ӯ мебошанд ».
[5,501 ] Ин нукта дар « Фарҳанги ДеҳХудо » чунин зикр ёфтааст:« Сом ибни Нӯҳ : Номи
писари бузурги Нӯҳ аст, ки бо ҳамсараш дохили киштӣ шуд ва аз тӯфон раҳоӣ ёфт. Нажоди
Сомӣ ба ӯ мансуб аст. Сомӣ: мансуб ба Сом. Забонҳои сомӣ гурӯҳи забонҳои ба ҳам наздик,
ки халқҳои сокин дар ҷануби Осиё ва Шимоли Африқо ( арабӣ , суриёнӣ , яҳудӣ ва ғ ... ». [
3,192 ] Ин матлаб дар «Фарҳанги забони тоҷикӣ » чунин омадааст:« Сомӣ: олӣ, олидараҷа,
олимиқдор » . [ 15,266 ] Ин байт бо дар назар гирифтани ин ки дар санъати талмеҳ талмеҳоти
пурранг худи исмҳо мебошанд, зикр ёфтааст, дар байти фавқ танхо ишора шуда , ки калом
бо алфози андак бар маъонии бисёр далолат мекунад.
Ба хотири он ки дар ин мақола сухан ба дарозо накашад, мо дар ҳар навъи талмеҳ бо
овардани чанд байти шеърӣ аз “Ҳадиқа”и Саноӣ иктифо мекунем.
На чу Қобил ташна шуд ба ҷафо,
Дод Ҳобил пӯстин ба фано.
На чу Идрис пӯстин бифканд,
Дари Фирдавсро надид ба банд,
Ин абёт аз боби якуми “Ҳадиқат-ул-ҳақиқат ва шариат-ут-тариқат” - и Ҳаким Саноӣ
аст, ки чунин унвон дорад:{Фил муҷаҳадаҳ.} Ҳаким Санои дар ин абёт ба суи се исм
ишораи гузарое кардааст, ки яке аз онҳо Ҳазрати Идрис мебошад. Дар таърихи инсоният
Идрис пеш аз шахсиятҳои сомӣ , пас аз одам нахустин паёмбари мурсал буд. Ҳамон гуна,
ки Муҳаммад Ҷаъфари Ёҳақӣ мегӯяд: «Ба сабаби зиёд дарс гуфтан номаш Идрис буд. Ӯ ба
роҳнамоии фарзандони Қобил, ки бероҳ шуда буданд, маъмур шуд. Дар Яман зиндагӣ
мекард ва достони Ҳорут ва Морут дар рӯзгори ӯ иттифоқ афтод. Вай нахустин касе буд,
ки хат навишт ва ҷома дӯхт. Либос пӯшидан ва бинои шаҳрҳо ва вазъи нуҷуму тақвим ба ӯ
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мансуб аст».[5,223] Дар Қуръон аз ӯ ҳамроҳи«Исмоил ва Зулкифл дар қатори собирон ёд
шудааст». [7, Марям:56]. Зимнан. Ҳаким Саноӣ дар ҷои дигар аз қасоидаш чӣ зебо баён
фармудааст:
Бимир, эй дуст, пеш аз марг, агар мезиндагӣ хоҳӣ,
Ки «Идрис» аз чунин мурдан биҳишатӣ гашт пеш аз мо.
Номи ин шахсияти бузург дар тамоми “Ҳадиқа”и Ҳаким Саноӣ, ғайр аз ин байти
ёдшуда, чаҳор бор ёд шудааст.
Ҳаким Саноӣ ба василаи талмеҳот ташбеҳоти ҷаззоби шоирона, рамзҳои хотирнишон,
муболиғот ва соири санъатҳои мухталифи бадеиро сохта ва ба ин тариқ ба мӯъҷазбаёниву
баланмазмунии шеъри хеш афзудааст. Яке аз чунин санъатҳои бадеӣ, ки дар шеъри шоир
бисёр ба назар мерасад ва ба василаи талмеҳ бунёд ёфтааст, ташбеҳотест, ки метавон онҳоро
ташбеҳоти талмеҳӣ номид. Масалан, Саноӣ бо истифодаи талмеҳи Иброҳим ва фидокории
ӯ дар байти худ муваффақ шудааст, ки ташбеҳи хотирнишоне созад. Ӯ мамдуҳи худро ба
Ҳазрати Иброҳим-пайғамбори яктопараст ва фидокориашро низ ба ӯ ташбеҳ мекунад:
Он фидо карда аз раҳи таслим,
Ҳам падар ҳам писар чу Иброҳим.
Он, ки дар шаръ тоҷи дин ӯ буд,
В-он, ки тороҷи куфру кин ӯ буд.
Ҳазрати Иброҳим , ки ба бутшикан ҳам маъруф аст, аз афроди муҳими сомӣ мебошад,
аз номи ин шахси яктопараст гайр аз байти ёдшуда, дар тамоми “Ҳадиқа”и Саноӣ се бор ва
чаҳордаҳ бори дигар ба унвони “Халил” ёд шудааст. Пеш аз зикри ӯ бaйте аз Муҳаммад
Иқболро, ки роҷеъ ба мавзӯъ аст, зикр кардан аз манфиат холӣ нест,ки гуфтааст:
Миллати мо шони Иброҳимӣ аст,
Шаҳди мо имони Иброҳимӣ аст.
Сураи чаҳордаҳумини Қуръон доир ба пайғамбар Иброҳим мебошад ва он сура сураи
маккӣ,( сураҳое, ки дар Макка нозил гаштаанд ), теъдоди оёташ 54-то мебошад. Дар бораи
ҳазрати Иброҳим, чӣ дар адаби назм ва чӣ дар адаби наср, гуфтаниҳои зиёде гуфта шудааст.
Ҳамчунин, зикри ӯ дар бисту панҷ сураи Қуръон омадааст. Ба назари нигоранда Иброҳимро
сарвари озодагон метавон ном бурд, яъне озодиро ба маънои воқеии калима аз зиндагии
пурбаракати у метавон омӯхт.
Иддаи дигари талмеҳоти шеъри Ҳаким Саноӣ марбут ба зикри пайғабари исломМуҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам, Абӯҷаҳл, Бӯлҳаб, хулафои рошидин-Абубакр,
Умар, Усмон, Алӣ, саҳобагон ва бузургони дину мазҳаб аз қабили Суҳайб, Салмони форсӣ,
Абуҳанифа ва он оёту аҳодис, ки дор онҳо дар бораи ягон воқеа ё саргузашти паёмбарону
афроди маъруфи асотири исломӣ буда, дар онҳо ҷиҳатҳои хоси гуфтор ва рафтору кирдори
онон ишора карда шудааст. Масалан, дар боби аввали “Ҳадиқат-ул-ҳақиқат ва шариат-уттариқат”и Ҳаким Саноӣ, ки чунин унвон дорад:{Дар тавҳиди Бори Таъоло} ва ин боб дорои
84-фасл аст ва дар фасли 53-ки андар :{Қиссаи Қайс ибни Осим разияллоҳу анҳу}мебошад,
ӯ тамоми талмеҳотро ба гунаи ҷаззобу шоирона дар абёти зерини ин фасл ҷой додааст:
Он замон к-аз Худой назди расул, Ҳукми « Манзаллазӣ » намуд нузул.
Ҳар касе он қадар , ки даст расид, Пеши меҳтар кашиду cap накашид.
Қайси Осим заифҳоле буд, Ки накарда талаб зи дунё суд.
Рафту хона биҷуст бисёре , То барояд магар варо коре .
Ёфт дар хона coъе аз хурмо, Дақалу хушкгашта то ба наво .
Қайс хурмо дар остин дар кард , Шодмона бари расул овард .
Чун дарун рафт Қайс дар масҷид , Н - аз сари ҳазл , балки аз сари ҷид .
Гуфт бо вай мунофиқи бадкор : То чӣ овардаӣ , сабук пеш-ор .
Гавҳар аст ин матоъ ё зару сим , Пеши меҳтар чӣ мекунӣ таслим .
З-он сухан Қайс гашт хору хиҷил , Бинигар , то чӣ омадаш ҳосил .
Рафту дар гӯшае ба ғам биншаст , Барниҳода зи шарм даст ба даст .
Омад аз сидра Ҷабраили амин , Гуфт: К-эй сайиди замону замин .
Мардро андар интизор мадор , В - он чи овардааст , хор мадор .
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Мустафоро зи ҳол кард огоҳ , «Ялмизуна-л- мутаввиъин » ногоҳ .
Мардро интизор чун доранд , Малакут омада ба наззоранд .
Зилзила уфтода дар малакут , Нест ҷои қарору ҷои сукут .
Ҳақ таоло чунин ҳамегӯяд , Дили ӯро ба лутф меҷӯяд .
К-эй сарафроз, в-эй гузида расул , Ин қадар зуд кун зи Қайс қабул ,
Ки ба назди ман ин дақал ба аён , Беҳтар аз зарру гавҳари дигарон .
3-ӯ пазируфтам ин матои қалил , З- он ки дасташ расид , нест бахил.
Мо ба таври иҷмолӣ анвои талмеҳоти ин байтҳои мӯъҷазбаёнро зикр намуда ба
хулосаи ниҳоӣ мепардозем, ки дар ин мисраҳо чунин навъҳои талмеҳоти исломӣ дида
мешавад:
1-Ишора ба оятҳои муборак. Нахустини он дар ин мисра чунин зикр ёфтааст:
Он замон к-аз Худой назди расул, Ҳукми « Манзаллазӣ » намуд нузул.
Ки маънои пурраи он дар кутуби тафсир ин гуна дарҷ ёфтааст: «Кист, ки ба Худо қарзи
неку(ҳалол)е диҳад, то онро барои ӯ чандин баробар кунад? Ва Худованд (рӯзии
бандагонро) маҳдуду густурда месозад ва ба суи ӯ бозгардонда мешавед.»[3, ояти 245].
-Ва ояти дуюм дар ин мисра чунин зикр ёфтааст: Мустафоро зи ҳол кард огоҳ ,
«Ялмизуна-л- мутаввиъин » ногоҳ .
Маънои пурраи он дар кутуби тафсир ин гуна дарҷ ёфтааст: «Касоне, ки муъминони
(сарватманде)ро, ки муштоқона беш азтандоза ба хайрот ва садақот мепардозанд ва
муъминони(фақире)ро, ки (бо вуҷуди тангдастӣ) ба кумакҳои мухтасар даст меёзанд,
мавриди масхараву истиҳзо қарор медиҳанд, Худованд ононро( бо кашфи расвоӣ ва
зиштиҳояшон дар пеши халқи худ) мавриди тамасхур қарор медиҳад ва азобу шиканҷаи
бисёр дардноке хоҳанд дошт». [3, ояти 245]
2- Ишора ба қасасу ривоёти исломӣ ва аҳволу саргузашти шахсиятҳои маъруфе, ки дар
он қиссаҳо зикр ёфтаанд, аз зумраи онҳо: Қайс ибни Осим, Ҷабраили амин, Муҳаммади
Мустафо.
Хулосаи мақола ин аст, ки дар адабиёти классикии мо талмеҳоти исломӣ мавриди
таваҷҷӯҳ ва баҳрабардории шоирон қарор гирифтаанд. Аз ҷумла, Ҳаким Саноӣ роҷеъ ба ин
мавзӯъ абёти зебоеро ба мерос гузоштаанд. талмеҳоти маъруфи исломӣ дар “Ҳадиқат-улҳақиқат” - и Ҳаким Саноӣ хеле зиёд мебошанд, аз ин рӯ хулосаи онҳо баён шудааст. Дар
маҷмӯъ, истифодаи талмеҳоти исломӣ дар мероси адабии гузаштаи мо мардуми
эҷодсиришт, нишон аз он аст, ки шоирон ва мутафаккирони форс-тоҷик аз ҳикмату улуми
бекарони дониш басо огоҳ буда ва онро барои миллате, ки арзишашро пос медоранд ва ба
ҷон мехаранд илқо намуда, ба мерос гузоштанд. Метавон гуфт, ки ин навъ талмеҳ бар
исботи Парвардигор ва ташвик бар диндорӣ ва равшаниандозӣ бар дахриёнматериалистон, ки ба андешаи Ҳаким Саноӣ, дар гумроҳӣ ҳастанд, суханони пур аз ҳикмату
балоғат гуфтааст. Бад-ин ваҷҳ, танҳо дар мавриди анвои талмеҳоти Сомӣ, дар ин мақола
бозгӯ кардем.
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Интишороти Сухан.1385
ТАЛМЕҲОТИ ИСЛОМӢ ДАР “ҲАДИҚА”И ҲАКИМ САНОИИ ҒАЗНАВӢ
(Бар асоси бобҳои 1-4 “Ҳадиқат-ул-ҳақиқат ва шариат-ут-тариқат”)
Донишмандони илми бадеъ талмеҳро аз лиҳози маншаву сарчашмаи пайдоиш ва мансубияти он, ба
чанд навъ ва оини миллатҳо тақсим намудаанд: талмеҳоти эронӣ, талмеҳоти сомӣ, талмеҳоти ҳиндӣ,
талмеҳоти юнонӣ. Талмеҳ санъати маънавии сухан аст, ки дар он ба лаҳазоти мухталифи мазмуни устура,
таърих, саргузашти афрод ва соири онҳо нигоҳи кутоҳ ва гузарое шуда, бо ҳамин таъмини маънии баланди
байт ва шеърияти он ба таври мӯҷаз, бо истифодаи лафзи андак ба даст меояд. Ин санъати бадеӣ аз
пуркорбурдатарин санъатҳо дар ин асари Ҳаким Саноӣ аст.
Калидвожаҳо: талмеҳ, ҳамосӣ, ғиноӣ, санъати сухан, балоғат, устура, фасоҳат, исроилиёт.
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИСЛАМСКОГО УЧЕНИЯ В «ХАДИКЕ» ХАКИМОМ САНАВИ ГАЗНИ
(На основе глав 1-4 «Истина истины и закон пути»)
Учёные делят Талмуд на несколько типов и традиций с точки зрения происхождения и принадлежности:
Иранский Талмуд, Семитский Талмуд, Индийский Талмуд и Греческий Талмуд. Талмех - это духовное искусство
речи, в котором резюмируются и передаются различные моменты стиха, истории, историй людей и других, поэтому
с помощью нескольких слов передается высокое значение стиха и его стихотворения. Это искусство является одним
из наиболее широко используемых в работе Хакима Санави.
Ключевые слова: талмуд, хамаси, гинай, искусство речи, балогат, устура, фасахат, израиль
IMPLEMENTATION OF ISLAMIC TEACHINGS IN "HADIQAH" BY HAKIM SANAVI GHAZNI
(Based on Chapters 1-4 "The Truth of Truth and the Law of the Way")
Scientists divide the Talmud into several types and traditions in terms of origin and belonging: the Iranian Talmud,
the Semitic Talmud, the Indian Talmud, and the Greek Talmud. Talmeh is the spiritual art of speech, in which different
moments of the verse, history, stories of people and others are summarized and transmitted, so using a few words, a high
meaning of the verse and its poem is presented. This art is one of the most widely used arts in this work by Hakim Sanavi
Keywords: talmeh, hamasi, ghinai, the art of speaking, balogat, ustura, fasahat, Israel.
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КАЛИМАҲОИ КУҲНАШУДАВУ ТАЪРИХӢ ДАР АСАРИ “РИВОЯТИ СУЃДЇ –И
СОТИМ УЛУЃЗОДА
Шарипов Абдулбосит
Донишгоњи миллии Тољикистон
Дар забони тоҷикӣ як гурӯҳ калимаҳое ҳастанд, ки ба гурӯҳи калимаҳои услуби баланд
дохил шуда, яке аз боигариҳои хеле муҳими забонамон ба ҳисоб мераванд. Инҳо калимаҳои
куҳнашудаву таърихие мебошанд, ки дар мавриди тасвири ҳодисаю воқеаҳои таърихӣ ба
таври васеъ истифода бурда шудаанд. Онҳо одатан, бо мақсадҳои услубӣ барои тасвири
ҳодисаву воқеаҳои даврони гузашта мавриди истифода қарор мегиранд. Ҳамин ишора дар
нигоштаҳои профессор Маҷидов Ҳ. низ мушоҳида мегардад. «... калимаҳои куҳнашуда
ҳодисаҳои даврони гузашта, маишат, урфу одат ва паҳлуҳои мухталифи зиндагии
ниёгонамонро ниҳоят равшан инъикос кардаанд». [2;66]. Аз ҷумла, нависандаи муосири
тоҷик Сотим Улуғзода дар асари «Ривояти суғдӣ» бо ҳамин мақсад калимаҳои куҳнашудаву
таърихии зиёдеро истифода бурдааст. Масалан, калимаҳои вағн «парастишгоҳ», мағупад
«мурғи калон, ки нигоҳдорандаи оташи муқаддас аст», шотир «касе, ки пеш-пеши аспи
подшоњ чусту чолок давида, аризањои додхоњонро мегирифт», бухорхудот «унвони
њокимони давлати Бухоро дар асрњои 7-8», афшин «лақаби салтанати ҳукумдорони баъзе
сарзаминҳои Мовароуннаҳр» ва ғайраҳо.
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Аммо, агар ба набарди Ёдхишетак ҷазм кунӣ, аввал ба вағн бирав, назр бикун аз
мағупад дуо бигир. (С. Улуғзода, Ривояти суғдӣ, 23). Ин ҷавон аз Тус буд, толибилм буд,
суғдӣ ва арабӣ медонист, яке аз сипоҳиёни ба мадади Саидо омада пеш дар Тус ҳангоми
фурӯ нишондани шӯриши аҳолӣ ӯро асир гирифта, саис ва шотири худ карда ба Самарқанд
оварда буд. (С. Улуғзода, Ривояти суғдӣ, саҳ 94). Ӯ вақте шунид Саид худро ба халифагии
баъд аз Муовия ҳақдор мешумораду дар сараш савдои салтанат мепазонад дар ҳаққи вай
ҳамин тадбирро андешида буд, яъне бигузор вай ба Хуросони дур биравад ва бо
бухорхудоту ихшиди афшинҳо ҷангида ба ғорату яғмои Мовароуннаҳр машғул шавад. (С.
Улуғзода, Ривояти суғдӣ, саҳ 44). Мағупад бо овози хирри дуое аз дуоҳои зардуштиро хонда
ба ҷавонпаҳлавони номҷӯй дар набарди хатарноки ӯ зафар талабид:
- Эй подшоҳи худоён Зарвон, аё Митра, аё Бағ, шумоёнро мепарастем, бандаи худатон
Виркани Ревахшиёнро мададгор бошед, бар нерӯи тану ҷонаш бияфзоед ва дар рамзу
набардҳо забардасташ бикунед... (С. Улуғзода, Ривояти суғдӣ, саҳ 26-27)
Калимаҳои куҳнашудаву таърихӣ гарчӣ дар якҷоягӣ ҳодисаву воқеаҳои замони
гузаштаро хуб инъикос кунанд ҳам, аммо, аз ҳамдигар фарқи калон доранд. Аз ин лиҳоз, ин
калимаҳоро ба ду қисмати бузург тақсим кардаанд:
1.
Историзмҳо ( калимаҳои таърихӣ)
2.
Архаизмҳо (калимаҳои куҳнашуда)
Историзмҳо калимаҳои куҳнашудае ҳастанд, ки ҷанбаи истифодабариашон аз байн
рафтааст. Историзмҳо аз калимаи юнонӣ historia гирифта шуда, маънои таҳқиқот ва
тадқиқотро дорад. «Калимаҳои таърихӣ предмету мафҳумҳоеро ифода менамоянд, ки
манбаи материалии онҳо кайҳо барҳам хӯрдааст. Калимаҳои таърихӣ дар замони ҳозира
синоним надоранд, онҳо барои воқеияти гузашта истифода бурда мешаванд». [1;45].
Одатан, историзмҳо бо мақсади муайяни услубӣ, барои нишон додани обу ранги замони
гузашта ва предмети кӯҳнаи тасвир хизмат менамоянд. Масалан, калимаҳои хумс «панљяки
ѓаниматњое, ки дар љанг ба даст омадааст ва бояд ба одамони камбаѓали авлоди пайѓамбар
бирасад», хироҷ «андозе, ки аз замин ва мањсулоти заминї гирифта мешуд», ҷизя «як навъ
андоз, ки дар мамлакатњои мусулмонї аз ѓайри мусулмонон ба тарзи саршуморї гирифта
мешуд», фидя «мол ё чизе, ки барои халосии љони худ ё каси дигар дода мешуд» ба ин гурӯҳи
калимаҳои таърихӣ мисол шуда метавонанд.
Хумс, яъне панҷяки ғанимати ҷанг аз рӯи ин сурат бояд ба пайғамбар ва пас аз ӯ ба
халифаҳо дода ва боқӣ чаҳор ҳиссааш ба лашкар тақсим кардашавад. (С. Улуғзода, Ривояти
суғдӣ, саҳ 72). Ва ин исрори ӯ бе ғарази шахсӣ набуд: агар арабҳо шаҳрро бигиранд, молу
мулки ӯ ба яғмо меравад ва агар сулҳ баста шавад, хироҷро хазинаи давлат ва аҳолии шаҳру
кишвар медиҳанд. (С. Улуғзода, Ривояти суғдӣ, саҳ 64) Сад ҳазор ҷизъя ва сад ҳазор фидъя
ва сад ҳазор товони шабохун. (С. Улуғзода, Ривояти суғдӣ, саҳ 74)
“Калимаҳои таърихан маҳдудшуда аз таркиби луғавии забон тамоман баромада
намераванд, балки ба сифати калимаҳои зарурии камистеъмол дар таркиби луғавии забон
боқӣ мемонанд ва дар лаҳзаҳои лозимӣ бакор бурда мешаванд, зеро вазифаи ин калимаҳоро
калимаҳои дигар адо карда наметавонанд” [3.26]. Масалан, ӯрду «лашкар, сипоњ, ќўшун»
халифа «лаќаби подшоњони ислом, ки ноиби Муњаммади пайѓамбар (с) ва пешвои
мусулмонон мањсуб мегаштанд» мулозим «хизматгузори њамеша дар хизмат њозир ё навкар»
ҳоҷиб «дарбон, пардадор» ва ӯрду «урдугоҳ» шимну «дев» ки ин калимаҳои мазкур барои
беҳтар инъикос намудани ҳодисоту воқеоти даврони гузашта хизмат менамоянд. Маҳз
ҳамин хусусияташон онҳоро ба гурӯҳи калимаҳои услуби баланд дохил менамоянд.
Кишвар пас аз тороҷ ва харобкорие, ки перорсол Убайдуллоҳ бини Зиёд дар ин
сарзамин ба амал оварду чандин ҳазор ҷавонони онро асир гирифта бурд, ҳанӯз ба худ
наёмада буд, пас ба ин тохти нави ӯрдуи ғоратгарон чӣ гуна, бо кадом қувва муқобилият
бояд кард? (С. Улуғзода, Ривояти суғдӣ, саҳ 64). Амири Ироқ бародари халифа,
мустабидтарин ва хунхортарини ҳокимони араб Зиёд бинни Абусуфён буд. (С.Улуғзода,
Ривояти суғдӣ, саҳ 36) . Мулозими амир бухориёнро дароварда дар дами даромадгоҳи
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чодир қатор гузошт. (С. Улуғзода, Ривояти суғдӣ, саҳ 72) “Вай ҳоҷиби ман мешавад ва ҳам
паҳлавони сипоҳ” ба дил гузаронд Саид ва пурсид:
- Агар ман туро аз мӯҳтоҷии симу зар бираҳонам роҳзаниро тарк мекунӣ? (С.
Улуғзода, Ривояти суғдӣ, саҳ 47-48) Магар дар кони ангишт бо шимну дучор шудӣ ва ӯ туро
гумроҳ кард? (саҳ С. Улуғзода, Ривояти суғдӣ, 23)
Архаизмҳо гурӯҳи дуюми калимаҳои куҳнашударо ташкил медиҳанд. Ин аз калимаи
юнонӣ archaios гирифта шуда, маънояш қадима аст. Архаизмҳо номҳои куҳнашудаи
ҳодисаю воқеаҳо, предметҳо, аломату амалҳои мавҷудаеанд, ки аз истифода баромадаанд.
«Вожаҳои куҳнашуда (чи маъноҳои пурра ва чи маъноҳои ҷудогона) аз боигарии хеле
муҳимми забонамон маҳсуб мешаванд. Онҳоро мавриди тасвири ҳодисаву воқеаҳои
таърихӣ васеъ ба кор мебаранд». [2;167]. Масалан, калимаҳои қӯш «гурўњ, тўда», фақеҳ
«донандаи ќонун ва ањкоми шариати ислом» ва сарҳанг «сардори як ќисми муайяни
лашкар» дебо «матои нафиси абрешимӣ, ҳарир» ва бӯрдӣ «карбоси дурушт» калимаҳои
кӯҳнашудаеҳастанд, ки дар замони хеш ҳамчун маъмулӣ буданд. Аз қӯшҳои дигар ҳам
занону духтарони гирифтор омада ба инҳо ҳамроҳ мешуданду ҳой-ҳой мегиристанд. (С.
Улуғзода, Ривояти суғдӣ, саҳ 104). Охир ман, - мегуфт ба худ, - писари яке аз чаҳор ёри
расули худо бошам, нафақат обид, балки муҳаддиси маъруф ва фақеҳи машҳур ҳам бошам,
чаро халифа ман нашавам? (С. Улуғзода, Ривояти суғдӣ, саҳ 39). Сарҳанги ноэҳтиёткори
мадинагӣ асири худро ба як нафар навкараш супурд, ки ба зиндон барад ва худаш пешрафт.
(С. Улуғзода, Ривояти суғдӣ, саҳ 38). Аҷаб нест он бозаргоне, ки ба шайх Саъдӣ гуфта буд,
ки гӯгирди порсӣ ба Чин, косаи чинӣ ба Рум, дебои румӣ ба Ҳинд, пӯлоди ҳиндӣ ба Ҳалаб,
обгинаи ҳалабӣ ба Яман, бурди яманӣ ба Порс бурдан мехоҳад, бозаргони суғди нажод
бошад. (С. Улуғзода, Ривояти суғдӣ, саҳ 3).
Ин калимаҳо дар натиҷаи ҷояшонро иваз кардан ва танг гардидани шаклу маънии
калима ба фонди луғавии забон мегузаранд, зеро дар забони адабии муосири тоҷик қимати
умумиистеъмолияшонро аз даст додаанд. Чунки калимаҳои навпайдо айнан ҳамон
мафҳуми калимаҳои куҳнашударо ифода мекунанд. Аз ин сабаб шинохти калимаҳои
куҳнашуда нисбати калимаҳои таърихӣ душвортар аст.Бинобар ин муаллиф баъзан барои
ошкору равшантар баён гардидани матлаб муродифи онҳоро зикр мекунад, то ин ки
мафҳуми калима барои хонанда фаҳмо бошад. Ба ин мисол калимаҳои сипоҳсолор
«фармондењи олии сипоњ» ва маволӣ «ѓулом; чокар, навкар; ѓуломи озодкарда» шомил
шуда метавонанд.
Сипоҳсолор (сарлашкар) Вғашфарн ба вай эътироз карда мегуфт...(саҳ 65). Бештарини
пиёдаҳо аз маволӣ (маволҳо) иборат буданд (маволӣ гуфта арабҳо мардумони ғайри арабро
меномиданд, ки ба фотеҳон таслим ва ба дини ислом дароварда шуда буданд). (С.Улуғзода,
Ривоятисуғдӣ, саҳ 88).
«Калимаҳои куҳнашудаву таърихиро ба гурӯҳҳои луғавию маъноӣ низ ҷудо кардаанд.
Дар забони адабии муосир калимаҳои куҳнашудаву таърихии зиёде ба назар мерасанд, ки
маъноҳои пешинаи мустаъмали худро аз даст дода ба маъноҳои дигар истифода мешаванд».
[7;108]. Бояд қайд намуд, ки ин калимаҳо танҳо маънои пешинаашон ба гурӯҳи калимаҳои
куҳнашудаву таърихӣ дохил мешаванд. Аммо, маънои ҳозираашон бошанд ҳамчун
калимаҳои серистеъмол ва маъмулӣ ба ҳисоб рафта, ба таври фаровон аз он истифода
мебаранд. Пас, агар калимаи деҳқон ба маънии заминдори калон бошад, калимаи
куҳнашудаву таърихӣ маҳсуб мегардад ва дар акси ҳол калимаи серистеъмол аст. Ба ин
мисол шуда метавонанд, калимаҳои деҳқон «заминдори калон», маймана «ќаноти (тарафи)
рости лашкар», бозаргон «тоҷир, савдогар» ва муғбача «бачаи зардуштї»:
Деҳқони бузург ва яке аз давлатмандтарин бошандагони шаҳр, марди солхӯрдаи
мутакаббир Моҳбудон ба сулҳ хостан аз амири Хуросон исрор мекард. (С. Улуғзода,
Ривояти суғдӣ, саҳ 64). Вирканро Ёдхишетак ба сари майманаи сипоҳ гузошта буд. (С.
Улуғзода, Ривояти суғдӣ, саҳ 93)
Оҳангу ҷилоҳои асотирии маънову дар калимаҳои кӯҳнашудаву таърихӣ
ифодакунандаи вазну ченак бараъло мушоҳида мешавад [7, 115]. Чунон чи дар калимаи мил
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«воњиди паймоиши тўл, ки таќрибан ба чор њазор ќадам баробар буд: мили англисї (1609
метр), мили бањрї (1852 метр), мили љуѓрофї (1420 метр)».
Чодири калон ва баланди сегонаи дарун ба даруни амир ду мил дертар аз дарвозаи
шаҳр, миёни чандин чодари дигар, ки дар онҳо муқаррибон, мушовирон, муҳофизони амир
ҷо гирифта буданд, меистод. (С. Улуғзода, Ривояти суғдӣ, саҳ 71)
Доир ба маънидоди вожаи асас дар нигоштаи муҳаққиқ Ҳайдаров М. маълумоти
ҷолиберо мушоҳида кардан мумкин аст. Ӯ менависад: «Вожаи асас дар “Фарҳанги тафсилии
забони тоҷикӣ” бо калимаи миршаб муродиф оварда шудааст ва мафҳуми ин ду калима ба
маънии “сардори шабгардон” омадааст. Пас, фарқи ин ду калима дар он аст, ки вожаи асас
танҳо ба ҳодиса ва воқеоти пеш аз исломӣ мансуб буда, калимаи миршаб бошад ба ҳодисаю
воқеаҳои асри XIX мансуб аст. Бинобар ин, Сотим Улуғзода чунин нозукиҳои мавқеи
истифодабарии калимаҳоро дар назар гирифта, бо ин васила бори дигар ҳунари волои
нависандагии хешро нишон додааст. Аз ин сабаб Сотим Улуғзода дар асари “Ривояти
суғдӣ” калимаи асасро истифода бурдааст [7, 112].
Боре мардумони Басра бар амиру амалдоронаш шӯрида буданд, ки сарбозони амир
шӯришро ғарқи хун карданд ва сипас Зиёд гардиши мардумро баъд аз хуфтан дар кӯю
кӯчаҳои шаҳр манъ кард, ба асасҳо фармон дод, ки шаб ҳар киро дар кӯчаҳо ёбанд,
бикушанд. (С. Улуғзода, Ривояти суғдӣ, саҳ 36)
КЎШК کوشکиморати бошукўњ, ки атрофаш боѓ ё сабзазор бошад; ќаср. ФТЗТ (саҳ 640)
Дар устохонаҳо, дӯконҳо, ғуломон, қарздорон ва муздуронаш кор мекарданд. (саҳ 50)
МУЗДУР  مزدورон ки кор карда музд мегирад; коргари корбайъ ё рўзмузд;
мардикор.ФТЗТ (саҳ 833)
Ҳафт дарвозаи шаҳристон дар ҳафт ҷониб ба рабаз, ба маҳаллаҳо бозорҳои берунии
шаҳр, деҳаҳо ва боғистонҳо боз мешуданд. (саҳ 62)
РАБАЗ а. ربضдевор, њисори гирди шањр, гирдогирди њисори шањр, 1 девори баланди
гирди ќалъа ё шањр. 2. ќисми берунии шањрњои ќадимї. ФТЗТ (саҳ 137)
- Кадеварон муғамбиранд, малика ва шумо раҳмдил, - лабханд карда гуфт Нӯфарн.
(саҳ 77)
КАДЕВАР  کدیورкит. 1. соњиби хона, кадхудой. 2. дењќон; боѓбон.ФТЗТ (саҳ 561-562)
Хулоса, дар истифодаи калимаҳои куҳнашудаву таърихӣ С. Улуғзода услуби хосаи
худро дорад. Вай ин қабил калимаҳоро бештар вобаста ба замон бо мақсадҳои услубӣ
истифода бурда аст.
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КАЛИМАҲОИ КУҲНАШУДАВУ ТАЪРИХИ ДАР АСАРИ “РИВОЯТИ СУЃДЇ – И С. УЛУЃЗОДА
Дар ин маќола мавридҳои истеъмоли калимаҳои куҳнашудаву таърихї ва баъзе хусусиятҳои услубии
онҳо дар асари машҳури нависанда С. Улуѓзода “Ривояти суѓдї” мавриди баррасї ќарор гирифтааст. Дар
забони тоҷикӣ як гурӯҳ калимаҳое ҳастанд, ки ба гурӯҳи калимаҳои услуби баланд дохил шуда, яке аз
боигариҳои хеле муҳимми забонамон ба ҳисоб мераванд. Инҳо калимаҳои куҳнашудаву таърихие мебошанд,
ки дар мавриди тасвири ҳодисаю воқеаҳои таърихӣ ба таври васеъ истифода бурда шудаанд. Онҳо одатан, бо
мақсадҳои услубӣ барои тасвири ҳодисаву воқеаҳои даврони гузашта мавриди истифода қарор мегиранд. Дар
истифодаи калимаҳои куҳнашудаву таърихӣ С. Улуғзода услуби хосаи худро дорад. Вай ин қабил калимаҳоро
бештар вобаста ба замон бо мақсадҳои услубӣ истифода бурда аст.
Калидвожањо: калимаҳои куҳнашудаву таърихї, историзмҳо, архаизмҳо, фонди луѓавї, тасвири
ҳодисаю воќеаҳо.

120

УСТАРЕВШИЕ И ИСТОРИЧЕСКИЕ СЛОВА В ПРОИЗВЕДЕНИИ «РИВОЯТИ СУЃДЇ» - С.
УЛУГЗОДА
В данной статье рассматривается использование устаревших и исторических слов и некоторые их
стилистические особенности в известном произведении писателя С. «Ривояти суѓдї» Улугзоды находится на
рассмотрении. В таджикском языке есть группа слов, которая входит в группу слов высоких стилей и является
одним из самых важных богатств языка. Это просвещенные и исторические слова, которые широко
используются для описания исторических событий и исторических явлений. Они обычно используются для
стильных целей для изображения событий прошлой эпохи. При использовании старых и исторических слов
С. Улугзода имеет свой особый стиль. Он использовал несколько слов, более зависимых во время стильных
целей.
Ключевые слова: устаревшие и исторические слова, историзмы, архаизмы, лексика, описание событий.
OUTDATED AND HISTORICAL WORDS IN THE WORK "RIVOYATI SUGDI" BY S. ULUGZODA
This article examines the use of obsolete and historical words and some of their stylistic features in the famous
work of the writer S. "Rivoyati sughdi" Ulughzoda is under consideration. In the Tajik language, there is a group of
words that is included in the group of words of high styles and is one of the most important riches of the language.
These are enlightened and historical words that are widely used to describe historical events and historical phenomena.
They are usually used for stylish purposes to depict the events of a past era. Ulughzoda has his own special style. He
used a few words more dependent during the style goals.
Keywords: obsolete and historical words, historisms, archaisms, vocabulary, description of events.
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ИҚТИСОД- ЭКОНОМИКА
ЌАРЗИ ДАВЛАТЇ ВА ИДОРАКУНИИ ОН ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Муминзода М.Н.
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон
Ќарз таърихи ќадима дошта, баробари вазифаи воситаи пардохти пул ба вуљуд омада,
шакл ва намудњои мухталиф ќабул намуда, ботадриљ тањаввул ёфта, то замони њозира омада
расидааст. Ќарз ибтидои худро аз вожаи лотинии kreditium «кредит, ќарз, насия» гирифта
маънои бовари доштан ба чизњои ба ќарз додашуда, бозгашти он ва аз он бањра бурданро
ифода мекунад. Дар адабиёти иќтисодии русї ва англисї мафњумњои зиёд - кредит (credit),
займ (Loan), ссуда ва долг (debt) истифода мешаванд. Масалан, кредит (credit), ин маљмўи
муносибатњои иќтисодиест, ки тавассути онњо маблаѓњои пули озодмонда бо шартњои
баргардандашавию додани пулњои иловагї муваќќатан ба шахси дигари њуќуќї ё воќеї
дода мешаванд. Ин муносибатњо аз шиносшавї бо фаъолияти ќарзгиранда оѓоз ёфта, бо
муайян намудани шартњои бастани шартнома, додани маблаѓи пулї, назорати истифодаи
маќсаднок ва дар њолатњои муайяншуда баргардонидани он ба анљом мерасанд. Дар забони
тољикї низ истифодаи калимаи кредит мумкин аст, вале то њол вирди забони мардум
нагаштааст. Ба мафњуми ќарзи тољикї мафњумњои «ссуда» - и русї ва «Loan» - и англисї
њаммаъно мебошанд, ки ифодакунандаи маблаѓи пулии ба ќарз додашуда мебошанд. Ќарз
шакли табдилёфтаи фонди ќарзї ё худ шакли ҳаракати сармояи ќарзї бенињоят мураккаб
буда, мустақиман бо муомилоти пул ва муносибатњои молиявї алоќаманд мебошад.
Муносибатњои ќарзї бенињоят мураккаб буда, муносибатњоро оид ба: ташкили
сармояи пулї, бозорњои пулї, молиявї, ќарзї, суѓурта, фонди ќарзию пулї, ќоѓазњои
ќиматнок, амалиёти ќарзию пулии бонкњо, муассисаю ташкилотњо, субъектњои алоњидаи
иќтисодї, буљету андоз, хазинадорї ва муносибатњои байналхалќї ифода мекунад.
Муносибатњои ќарзї мављудияти ду субъект – ќарздињанда ва ќарзгирандаро талаб мекунад. Дар
шароити бозор давлат њамчун соњибкору ташкилкунандаи соњибкорї ва муайянкунандаи
ќоидањо дар мамлакат баромад мекунад. Дар ин маврид ў на танњо муносибати шахсони
воќеъию њуќуќиро нисбатан ба худ, балки нисбати онњо ўњдадарињои зиёде ба мисоли:
таъмини амният ва њимояи мамлакат, суѓуртаи иљтимоию маблаѓгузорї ба иќтисодиёт,
идораи мамлакат ва ѓайраро ба зимма мегирад. Маблаѓњои ќарзгирифта ба ихтиёри
маќомоти давлатї гузаронида шуда, захирањои молиявии онро ташкил медињанд, ки онњо
ба маќсади таъмини раванди такрористењсол аз маблаѓњои озоди хољагињо ва ањолї
истифода карда мешаванд.
Манфиати давлат аз чунин тадбир дар он аст, ки захирањои молиявии барои њалли
мушкилот пайдонамударо самаранок истифода бурда, имконият меёбад, ки аз онњо фоидае
ба даст орад, пардохти маблаѓи ќарз ва фоизи онро таъмин намояд ва ба худи давлат аз он
фоидаи миёна низ боќї монад. Маблаѓи ќарзгирифташуда ва фоизи он аз њисоби захирањои
буљети давлатї ба ќарздињандањо пардохта мешавад.Ќарз барои баамалбарории
такрористењсол ё бартараф кардани касри буљет ва ё њалли мушкилоти иљтимоию иќтисодї
истифода мешаванд. Ќарзи давлатї аз уњдадории ќарзии давлат дар назди шахсони воќеию
хуќуќї ва дигар субъектњои хуќуќии байналмилалї иборат аст, ки њар як давлат бо ин роњ
соњаи иљтимоию иќтисодии худро баланд мебардорад, яъне талаботњои дар назди худ
пайдошударо бартараф месозад. Афзоиши ќарзи давлатї аз рўи нишондињандањои
макроиќтисодї то 60 %-и ММД-ро ташкил дињад ин ќарз идорашаванда буда, давлат
метавонад, ки онњо дар ваќти муќарраршуда пардохт намояд. Дар њолати аз 60 % гузаштан
ќарз нигаронкунанда буда метавонад, ки таъсири манфии худро ба иќтисодиёти њар кишвар
расонад. Аммо, ба таљрибаи љањонї назар кунем давлатњое њастанд, ки њаљми умумии ќарзи
давлатии онҳо њатто аз ММД-и кишвар зиёдтар аст, лекин боз иќтисодиёти онњо дар њоли
рушди баланд ќарор доранд. Ба мисоли ин давлатњо ИМА 107,4 фоизи ММД, Љопон 239,2
фоизи ММД, Белгия 105,4 фоизи ММД оварда метавонем.
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Идоракунии ќарзи давлатї гуфта - маљмўи чорабинињои давлатиро нисбати пардохти
вомбаргњо, таѓйири шартњои барориши вомбаргњо, муаяйннамудани шарт ва барориши
вомбаргњои навро меноманд. Пардохти даромад оиди вомбаргњо аз тарафи Вазорати молия
(ВМ) сурат мегирад. Бинобар сабаби боло рафтани ќарзи давлатї ва зиёд шудани касри
буљет давлат захирањои молиякунонии иловагиро истифода мекунад, яъне ба љои рўйпўш
намудани ќарзњои дар гузашта гирифтаи давлатї барориши вомбаргњои нави давлатї. Бо
баробари барориши вомбаргњои давлатї самаранок истифодабарии маблаѓњои
дохилшударо назорат менамояд.
Харољоти идораи ќарздории давлат аз харољоти тайёр кардан, фиристодан, фурўши
ќоѓазњои ќиматноки давлатї, гузаронидани тиражи бурду пардохт ва ѓайрањо иборат аст.
Давлат њамеша кўшиш ба харљ медињад, ки ќарзи давлатї самаранок истифода шавад. Дар
мавриде, ки мо ба натиљамандии ќарз рўякї нигоњ мекунем, онро њамчун маблаѓи дар
давоми сол аз ќарзгирї воридшуда тасаввур менамоем. Маълумоти пурраро оид ба
самаранокии карзи давлатї ба мо муќоисаи воридшавии маблаѓи ќарзшуда нисбат ба
харољот ва таќсими он ба харољоти ќарзї медињад:
Агар онро ба тариќи формула ифода намоем, метавонад чунин шакл дошта бошад:
Д-х
Сќ = х 100 %
х
Дар ин љо:
Сќ- самаранокии истифодабарии ќарзњо.
Д- даромадњо аз рўи ќарзи давлатї
Х- харољотњо аз рўи системаи ќарзи давлатї
Зиёд будани маблаѓи ќарзи воридшуда нисбат ба харољоти ќарзи давлатї бањои
пурраи самаранокии ќарзи давлатиро ифода карда наметавонад.
Ќарзи давлатї натиљаи вомбаргњои алоњидаи давлатї набуда, балки натиљаи системаи
ќарзи давлатї мебошад. Бори охир бартарии маблаѓњои озоди пулї ва пешнињоди ихтиёрии
онњо дар асоси боварї ба ќобилияти давлатї оид ба њисоби намудан аз рўи ўњдадорињои
худ таснифот карда мешавад.
Аз ҷиҳати моддӣ қарзи давлатӣ ҳамчун ҳаҷми умумии қарзи давлатӣ аз рӯи
ӯҳдадориҳои қарзи пардохтшуда ва фоизи пардохтнашудаи онҳо ҳисоб карда мешавад.
Ҳамин тариқ, қарзи давлатиро метавон ҳамчун як низоми қоидаҳои ҳуқуқие, ки
муносибатҳоро танзим ва баррасӣ намуда дар он давлат барои маблағгузорӣ ба касри
буҷети давлатӣ, инчунин пардохт кардани ӯҳдадориҳои қаблан ба вуҷуд омада кафил амал
мекунад. Вобаста аз хусусияти муносибатҳо, қарзи давлатӣ дар шаклҳои зерин зоҳир
мешавад:
• қарзҳое, ки аз номи Љумњурии Тољикистон ба сифати қарзгир аз ташкилотҳои қарзӣ,
давлатҳои хориҷӣ ҷалб карда мешаванд, аз ҷумла барои қарзҳои (қарзгирии) мақсадноки
ташкилотҳои байналмилалии молиявӣ, дигар субъектҳои ҳуқуқи байналмилалӣ, шахсони
ҳуқуқии хориҷӣ;
• коғазҳои қиматноки давлатӣ, ки аз номи Љумњурии Тољикистон бароварда
мешаванд;
• қарзҳои буҷетие, ки аз дигар буҷетҳои системаи буҷети Љумњурии Тољикистон ба
буҷети љумњуриявї ҷалб карда мешаванд;
• кафолати давлатии Љумњурии Тољикистон
• дигар ӯҳдадориҳои қарзӣ, ки мутобиқи қонунгузории Љумњурии Тољикистон дар
назди қарзи давлатии Љумњурии Тољикистон ҷудо карда шудаанд.
Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон танњо Вазорати молия ягона мақоми ваколатдор аст, ки
љињати гирифтани пули ќарз кафолати давлатӣ бидиҳад.[4]
Ӯҳдадориҳои қарзии Љумњурии Тољикистон метавонанд кӯтоҳмуњлат (аз як рўз то як
сол), миёнамуҳлат (аз як сол то панҷ сол) ва дарозмуњлат (аз панҷ то чил сол) бошанд.
Ӯҳдадориҳои қарз дар мӯҳлате пардохта мешаванд, ки шартҳои мушаххаси қарз муайян
карда шудаанд ва набояд аз 40 сол зиёд бошанд. Тағйир додани шартҳои қарзи додашудаи
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давлатӣ, аз ҷумла муҳлати пардохт ва андозаи пардохти фоизҳо, муҳлати муомилот манъ
аст.
Ҳукумат бозпардохти пурраи маблағи баҳрабардорӣ ва маблағи асосии қарзи
давлатиро мувофиқи шартҳои коғазҳои қимматноки давлатӣ ё созишномаи оид ба
гирифтани қарзро новобаста аз он ки ӯҳдадориҳо (маблағҷудокуниҳо) дар таркиби буҷети
давлатӣ дохил карда шудаанд, таъмин менамояд [4].
Кафолати давлатӣ бояд шакли созишномаро дар бораи додани кафолати давлатӣ
(созишномаи кафолатнок), ки байни Вазорати молия ва қарздиҳанда баста мешавад ё ин ки
хабарномаи хаттии (ӯҳдадории кафолатнок) Вазорати молияро дошта бошад. Созишномаи
кафолатдор аз лаҳзаи аз ҷониби тарафайн имзо гардиданаш, мавриди амал қарор мегирад,
агар дар созишнома чизи дигар пешбинӣ нашуда бошад. Ӯҳдадории кафолатдор аз рӯзи
дода шуданаш амалӣ мегардад.
Созишномаи кафолатдор, ӯҳдадории кафолатдор аз рӯи ҳар як лоиҳаи сармоягузорӣ
аз ҷониби Вазири молия ё шахси вазифаи ӯро иҷрокунанда имзо карда мешавад. Ҳамаи
кафолатҳои давлатӣ мувофиқи тартиби муқаррар намудаи Вазорати молия ба қайд гирифта
мешаванд.
Кафолати давлатӣ фақат дар асоси қарори ҳукумат, мувофиқи андозаи дар қонуни
Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи буҷети давлатӣ» дар соли мувофиқ дода мешавад.
Тартиб ва шартҳои додани кафолати давлатиро Ҳукумат муқаррар мекунад. Барои додани
кафолати давлатӣ мувофиқи тартиб ва андозаи муқаррар кардаи Ҳукумат хироҷ гирифта
мешавад.
Танзими давлатии ќарзи давлатии Љумњурии Тољикистон дар асоси стратегия, ќонун
ва барномањои зерин ба танзим дароварда мешавад:
- Ќонуни ЉТ “Дар бораи ќарзгирии давлатї ва ќарзе, ки аз љониби давлат кафолат
дода мешавад”
- Ќонуни ЉТ “Дар бораи таърихи ќарз (кредит)
- Ќонуни ЉТ “Дар бораи иттифоќњои ќарзї”
- Барномаи ќарзгирии берунаи давлатии Љумњурии Тољикистон барои солњои 20182020”
- Стратегияи идоракунии ќарзи давлатї барои солњои 2021-2023
Маќомотњои идоракунандаи ќарзи давлатї инњоянд:
- Маљлиси намояндагони маљлиси Олии ҶТ;
- Њукумати ЉТ;
- Вазорати молияи ЉТ;
- Бонки миллии Тољикистон;
Қарзи давлатӣ ӯҳдадориҳои қарзии Љумњурии Тољикистонро дар назди шахсони воқеӣ
ва ҳуқуқии Љумњурии Тољикистон, субъектҳои таъсисии Љумњурии Тољикистон, давлатҳои
хориҷӣ, ташкилотҳои молиявии байналмилалӣ, дигар субъектҳои ҳуқуқи байналмилалӣ,
шахсони воқеӣ ва ҳуқуқии хориҷӣ, ки дар натиҷаи қарзгирии давлатии Љумњурии
Тољикистон ба вуҷуд меоянд.
Ќарзи давлатии Љумњурии Тољикистон тибќи ќонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон
“Дар бораи қарзгирии давлатӣ ва қарзе, ки аз ҷониби давлат кафолат дода мешавад”, ба
Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон асоснок карда шуда, аз Қонуни мазкур ва дигар
қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва созишномаҳои байналхалқии аз ҷониби Тоҷикистон
эътироф гардида, иборат мебошад [4].
Дар давоми солњои 2015-2020 сатњи ќарзи давлатї ва ќарзи кафолатдодашудаи
давлатии Љумњурии Тољикистон дар доираи њудудњои тавсиянамудаи созмонњои
байналмилалии молиявї, ки ба андозаи 60,0 фоиз нисбат ба маљмўи мањсулоти дохилї
муќаррар шудааст, дар соли 2015 - 33,3 фоиз, дар соли 2016 - 44,8 фоиз, дар соли 2017 – 51,5
фоиз, дар соли 2018 - 48,8 фоиз, дар соли 2019 - 45,0 фоиз ва дар соли 2020 - 49,0 фоиз нисбат
ба маљмўи мањсулоти дохилї таъмин гардид.
Ќарзи давлатии ЉТ нисбат ба ММД (бо фоиз) барои солњои 2015 - 2019
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Сарчашма: Тањияи муаллиф
Устувории ќарзи давлатї аз њисоби риояи ќатъии муќаррароти Стратегияи
идоракунии ќарзи давлатї барои солњои 2018-2020 таъмин гардид. То соли 2020 аз њисоби
афзоиши нишондињандањои соњањои воќеии иќтисодиёт, аз љумла сармоягузорињо ва соњаи
хизматрасонињо тамоюли мусбат дар рушди иќтисодиёти миллї нигоњ дошта шуда, дар
маљмўъ устувории умумии нишондињандањои макроиќтисодии кишвар таъмин карда шуд.
Дар моҳҳои январ-сентябри соли 2020 рушди воќеии маљмўи мањсулоти дохилии Љумњурии
Тољикистон 4,2 фоиз ва њаљми номиналии маљмўи мањсулоти дохилї 55646,6 млн сомониро
ташкил дод. Ба рушди иќтисодї асосан афзоиши њаљми мањсулоти саноатї ба андозаи 10,7
фоиз, истењсолоти кишоварзї ба 8,1 фоиз ва гардиши савдои хориљї ба андозаи 8,3 фоиз
нисбат ба њамин давраи соли 2019 мусоидат намуд.
Сиёсати асъорї ба рељаи ќурби таѓйирёбандаи танзимшаванда асос ёфта, дар солњои
2018-2020 ќурби расмии сомонї нисбат ба доллари ИМА ба њисоби миёнаи солона 9,4 фоиз
коњиш ёфт. Ба таѓйирёбии ќурби сомонї дар баробари омилњои мавсимї, дигар омилњои
маълумии берунї ва дохилї, инчунин паёмадњои пањншавии пандемияи бемории сироятии
COVID-19 дар соли 2020 таъсир расонид. Дар давоми солњои 2018-2020 сатњи меъёри ҷалби
ќарзи давлатї ва ќарзи аз љониби давлат кафолатдодашудаи Љумњурии Тољикистон дар
доираи тавсияњои созмонњои байналмилалии молиявї таъмин карда шуд.
Мутобиќи Стратегияи идоракунии ќарзи давлатї барои солњои 2018-2020 дар давраи
аз соли 2018 то соли 2020 аз љониби Њукумати Љумњурии Тољикистон сиёсати муътадили
пешнињоди кафолатњои давлатї амалї карда шуд. Аз љониби Вазорати молияи Љумњурии
Тољикистон бо риояи талабот ва расмиёти додани кафолатҳои давлатӣ дар њолатњои
истисноии ќарзгирӣ, аз соли 2018 то 1 октябри соли 2020 тањти кафолати давлатї 11,2 млн
доллари ИМА љалб карда шуд.
Индикаторњои сохтори маќсадноки хавф ва арзиши сандуќи ќарзї дар Стратегияи
идоракунии ќарзи давлатии Љумњурии Тољикистон барои солњои 2018-2020 бо маќсади
нигоњ доштани сохтори муносиби сандуќи ќарзи давлатї аз нуќтаи назари арзиш, дараљаи
хавф ва мутавозинии он муќаррар шуда буданд.
Љорї намудани натиљањои тањлил бо истифода аз як ќатор моделњои маќбули
маблаѓгузорї барои коњишдињии назарраси арзиши сандуќи ќарзи давлатиро бо нигоњ
доштани нишондињандаи миёнаи дараљаи хавфнокї имконият фароњам овард.
Индикаторњо ва нишондињандањои маќсаднок, ки тањлили тамоюли ташаккули
нишондињандањои асосии ќарзиро таъмин менамоянд.
Индикаторњо ва нишондињандањои маќсадноки Стратегия
125

Индикаторњо

Нишондињандањои
маќсаднок

Унсури њадди аќали грантии
созишномањои нави ќарзї (%)
Арзиши софи овардашудаи ќарз нисбат
ба ММД(%)
Меъёри миёнаи фоизи сандуќи ќарзї(%)
Ваќти миёна то бозпардохт(солњо)
Ваќти миёна барои пардохти ќарзи
дохилї(солњо)
Муњлати миёнаи бозтамвил(солњо)
Ќарзе, ки пас аз як сол аз нав
маблаѓгузорї карда мешавад(% аз њаљми
умумии ќарз)
Ќарз бо меъёри собити фоиз (% аз
маблаѓи умумии ќарз)
Ќарз бо асъори хориљї ( аз маблаѓи
умумии ќарздорї)

35

Соли
2020
(дурнамо)
35

30

28,7

0-3
4-9
4-7

2,3
8,1
4,0

4-7
≤17

7,9
6,9

≥85

99,7

≥85

0,03

Сарчашма: Сомонаи расмии Вазорати молияи ЉТ minfin.tj
Тибќи сенарияи љорї нишондињандањои ќарзи беруна дар муќоиса бо солњои 20182019 бењтар мегарданд. Мутобиќи тањлили устувории ќарзи давлатї дар соли 2019 танњо се
нишондињанда, аз љумла таносуби арзиши овардашудаи ќарз нисбат ба содирот,
хизматрасонии ќарз нисбат ба содирот ва хизматрасонии ќарз нисбат ба даромад аз њадди
нињої нисбатан зиёд буда, нишондињандањои дурнамои онњо дар даврањои миёнамуњлат ва
дарозмуњлат тамоюли афзоишёбї доштанд. Тибќи сенарияи заминавї андозаи њаљми ќарзи
давлатї дар давраи миёнамуњлат ба эътидол меояд. Номутобиќатии ибтидоии як
нишондињандаи ќарзи беруна (хизматрасонии ќарзи давлатї нисбат ба содирот) дар соли
2020 ќисман аз њисоби зарурати маблаѓгузориҳои марбут ба бемории сироятии COVID-19
ба амал омада, дар марњилаи миёнамуњлат ба њадди муќарраргардида мувофиќ мегардад.
Нишондињандаҳои мазкур то охири давраи дурнамо дар соли 2023 аз сатњи соли 2020 коњиш
меёбанд. Ду нишондињандаи ќарзи беруна, аз љумла таносуби арзиши овардашудаи ќарз
нисбат ба маљмўи мањсулоти дохилї ва таносуби арзиши овардашудаи ќарз нисбат ба
содирот дар давоми соли якуми Стратегияи идоракунии ќарзи давлатї аз њадди
пешбинишуда болотар оѓоз гардида, баъдан дар давраи миёнамуњлат ба њадди
муќарраргардида мувофиќ мегардад, зеро идоракунии ќарзи давлатї такмил ёфта,
нишондињандањо бењтар мегарданд. Фарзияњои макроиќтисодї тибќи сенарияи љории
заминавї касри нисбатан пасти буљети давлатиро барои давраи миёнамуњлат нисбат ба
соли 2019 пешбинї менамоянд. Сарфи назар аз он ки нишондињандањои воќеии маљмўи
мањсулоти дохилї барои соли 2020 нисбат ба натиљањои тањлили устувории ќарзи давлатии
соли 2019 баландтар буданд, дурнамои миёнамуњлати рушд ба њам монанд аст. Тафовути
асосї дар он аст, ки касри пешбинишавандаи буљет дар соли 2020 зиёд мебошад, зеро
дурнамо коњишёбии даромад ва афзоиши харољоти давлатиро барои пандемияи COVID-19
дар бар мегирад. Дурнамои нишондињандањо зарурати тањкими буљетро дар солњои 20212023, аз љумла дар доираи нишондињандањои фискалии амалисозии механизми
маблаѓгузории фаврии Хазинаи Байналмилалии Асъор дар бар мегирад. Тибќи дурнамои
тањлили устувории ќарзи давлатї мавќеи беруна дар соли 2020 заиф боќї хоњад монд, аммо
аз њисоби тањкими буљет тадриљан бењтар хоњад шуд. Нишондињандањои маќсадноки
устувории ќарзї барои солњои 2021-2023 дар шакли зерин оварда шудаанд.
Нишондињандањои маќсадноки устувории ќарзї барои давраи солҳои 2021-2023
Нишондињанда

Соли
2021
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Соли
2022

Соли
2023

Ќарзи давлатии Љумњурии
Тољикистон нисбат ба маљмўи
мањсулоти дохилї
Хизматрасонии ќарзи давлатии
берунаи Љумњурии Тољикистон нисбат
ба содироти молу хизматрасонињо
Хизматрасонии ќарзи давлатии
берунаи Љумњурии Тољикистон нисбат
ба даромади буљети љумњуриявӣ
Дараљаи
њадди аќали
имтиёзнокии ќарзњои беруна

На
зиёда аз
60%
На
зиёда аз
15%
На
зиёда аз
25%
35%

На
На
зиёда аз
зиёда аз 60%
60%
На
На
зиёда аз
зиёда аз 15%
15%
На
На
зиёда аз
зиёда аз 25%
25%
35%
35%

Барориши кафолатњои давлатї
0
0
0
(смн)
Љойгиркунии
векселњои
100%
100%
100%
хазинадории
давлатї дар асоси музояда
Сарчашма: Сомонаи расмии Вазорати молияи ЉТ minfin.tj
Њолати бар асари пандемияи COVID-19 бамиёномада боиси таѓйирёбии дурнамои
нишондињандањои макроиќтисодии Тољикистон дар соли 2020 гардид.
Дурнамои нишондињандањои макроиќтисодї
Нишондињанда
201
201
20
20
202
2023
8
9
20
21
2
Маљмўи мањсулоти
дохилї (млн смн)
44

688

Афзоиши воќеии
маљмўи мањсулоти
дохилї (бо фоиз)
Гардиши савдои
беруна (млн
доллари ИМА)
Аз љумла содирот

7,3

773
54

83
517

7,5

640
4,

7
422
4

452
4

107
3

Воридот

315
1

Таваррум (бо %)

8,0

Њаљми умумии
даромади буљети
97
давлатї, аз љумла грантњо
(млн смн)
Харољот аз рўи
пардохтњои фоизї (млн ,8
смн)
Њаљми умумии
харољоти буљети давлатї 78
(млн смн)

240

234

Њамаги ќарзи
давлати (бо % нисбат ба 8
маљмўи мањсулоти
дохилї)

48,

634
241

65

043

127

6,8

7,1

27

309

3225

85
81

109

863

860,1

315

3282

00
44

,71

1

,2
28

45
,5

6,

7,1
26

44,
9

3857

646

4,7

65

371
6

9
23

236

1519

35

9,

691

142
6

93

578

,5

5376

13

33
8

90

514
2

10

09

5,4

72
8,0

49

12

334

1149

7,8

02

18

9

894
7,

45

117

102

6

28

4

92

6
42,

64

43,78

Аз љумла ќарзи
38,
36,
37
40
39,
37,0
берунї (бо % нисбат ба 9
0
,5
,6
5
маљмўи мањсулоти
дохилї)
Аз љумла ќарзи
9,9
8,9
7,
7,
6,3
6,21
дохилї (бо % нисбат ба 6
5
93
06
6
маљмўи мањсулоти
дохилї)
Сарчашма: Сомонаи расмии Вазорати молияи ЉТ minfin.tj
Дар Стратегияи идоракунии ќарзи давлатї ба рушди бозори қоѓазњои ќиматноки
давлатї, ки яке аз самтњои афзалиятноки сиёсати фискалї ва пулию ќарзии давлат ба њисоб
меравад, таваљљуњи махсус зоњир гардидааст. Њадафи Стратегияи мазкур љалби зиёди
ќарзњои дохилї набуда, балки тадриљан рушд додани бозори қоѓазњои ќиматноки давлатї,
васеъ намудани шумораи сармоягузорон, гуногунсамтии (диверсификатсия) намудњои
ќарзгирии дохилї тавассути барориши коѓазњои ќиматнок бо муњлати пардохти аз 2 њафта
то 3 сол ва дар ин замина таъмини сатњи устувори ќарзи давлатї ва рушди бозори такрории
қоѓазњои ќиматнок мебошад. Бо ин маќсад ќоидањои барориш ва гардиши қоѓазњои
ќиматноки давлатии Љумњурии Тољикистон барои танзим, љойгиркунї ва гардиши
қоѓазњои ќиматноки давлатї тањия карда шудааст. Дар давраи амалисозии Стратегияи
идоракунии ќарзи сарчашмањои ҷалби қарзгирї мисли солҳои қаблї боқї мемонанд.
Сарчашмаҳои асосии қарзгирии беруна мисли пештара қарзҳое мебошанд, ки аз љониби
• Хазинаи Байналмилалии Асъор
• Бонки Умумиљањонї
• Бонки Осиёии Рушд
• Бонки Аврупоии Таљдид ва Рушд
• Бонки Исломии Рушд
• фондњои араб
• Бонки Авруосиёии Рушд
• Бонки Осиёии Сармоягузории Инфрасохторї
• Љумњурии Мардумии Чин
пешнињод карда мешаванд. Дар давраи миёнамуњлат истифодабарии ќарзњои ба
наздикї љалбшуда бо меъёри фоизи таѓйирёбанда пешбинї мегардад.
Дар соли 2020 беќурбшавии сомонї нисбат ба доллари ИМА идома ёфт, ки ба он
бартарии воридот нисбат ба содирот, беќурбшавии асъори кишварњои шарикони асосии
тиљоратии љумњурї, инчунин як ќатор омилњои дигар таъсир расониданд. Ќурби расмии
сомонї нисбат ба доллари ИМА то 1 марти соли 2021 11.305 сомонї барои 1 доллари ИМА
дар муќоиса бо 9,6800 сомонї дар њамин давраи соли 2020 буд. Беќурбшавии асъори миллї
ба арзиши хизматрасонии ќарзи давлатї таъсир расонд. Бо сабаби зиёд будани ќарзњо бо
асъори хориљї дар сохтори ќарзи давлатї, ҳамасола хавфи асъорї ҷой дорадДар айни ҳол
њаљми пардохт ва хизматрасонии ќарз аз хавфњои воќеии марбут ба сохтори ќарзи давлатї
вобастагии амиќ дорад. Аз сабаби он, ки бањисобгирии даромадњои буљети давлатї бо
асъори миллї амалї карда шуда, пардохтњо аз рўи ќарзи беруна бо асъори хориљї анљом
дода мешаванд, давлат дар ҳолати таѓйирёбии шадиди ќурби асъори миллї хавфи љиддиро
ба зимма мегирад. Дар давоми солњои 2021-2023 Њукумати Љумњурии Тољикистон барои
таъмини устувории буљети давлатї ва ќарзи давлатї тадбирњои заруриро амалї менамояд.
Сарфи назар аз он, ки таѓйирёбии љиддии нишондињандаи касри буљет ба коњишёбии
таъсири оќибатњои номатлуби пандемияи COVID-19 алоќаманд хоњад буд, аз љониби
Њукумати Љумњурии Тољикистон ҷиҳати тањкими буљети давлатї 15 тадбирњои иловагї
амалї карда мешаванд. Маќсади асосї дар ин раванд нигоњ доштани нишондињандаи касри
буљети давлатї мутаносибан ба андозаи 4,4 фоизи маљмўи мањсулоти дохилї дар соли 2021
ва 2,6 фоиз дар соли 2022 хоњад буд. Љињати таъмини нишондињандањои мазкур амалї
намудани тадбирњои иловагї вобаста ба тањкими буљети давлатї ба андозаи 2,0 фоизи
маљмўи мањсулоти дохилї дар солњои 2021-2023-ро таќозо менамояд. Амалї гардидани
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чунин тадбирњо барои дар сатњи устувор нигоњ доштани ќарзи давлатї мусоидат хоњад
кард. Дар доираи ташаббуси кишварњои иштирокчии G-20 Њукумати Љумњурии
Тољикистон ва Бонки Содиротию Воридотии Чин, Клуби Париж, Бонки KFW-и Љумњурии
Федеративии Олмон, Бонки Натиксиси Љумњурии Фаронса ва Департаменти кишоварзии
Иёлоти Муттањидаи Америка ба мувофиќа расиданд, ки пардохти ќарзњоро то охири соли
2021 боздоранд. Моњиятан зарурати даќиќ муайян кардани доираи уњдадорињо, расмиёту
механизмњои њамкорї ва мубодилаи иттилооти байни маќомоти давлатии ба раванди
идоракунии ќарз љалбшуда, инчунин њамоњангсозии сиёсати ќарзї дар Стратегияи идораи
ќарзи давлатї пешбинї карда шудааст. Дар шароити мављуд набудани њамкорї ва
њамоњангсозии мазкур идоракунии ќарзи давлатї, равандњои молиявї-иќтисодї ва
бозорњои молиявї мањдуд мебошад.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ И ЕГО УПРАВЛЕНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
Основная цель этой статьи является рассмотрение управление государственного долга в Республике
Таджикистан. Государственный долг — это результат финансовых заимствований государства,
осуществляемых для покрытия дефицита бюджета. История государственного долга имеет очень древние
корни и следует отметить, что он возник вместе с функцией платежного средства. Также в статье автор
рассматривает вопрос о государственном долге, его статусе в законодательстве Республики Таджикистана и
о государственном бюджете.
Ключевые слова: государственный долг, долговые обязательства, инфляция, показатели внешнего
долга, гарантия, государственные ценные бумаги, индикаторы, государственный бюджет, управление
государственным долгом, гарантированное соглашение, макроэкономические показатели, финансовая
устойчивость, валовой внутренний продукт.
ЌАРЗИ ДАВЛАТЇ ВА ИДОРАКУНИИ ОН ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Дар мақолаи мазкур муаллиф оид ба қарзи давлатӣ ва идоракунии он дар Ҷумҳурии Тоҷикистон
маълумот додааст. Қарз таърихи қадима дошта, баробари вазифаи воситаи пардохти пул ба вуҷуд омадааст.
Қарзи давлатӣ натиҷаи вомбаргҳои алоҳидаи давлатӣ набуда, балки натиҷаи системаи қарзи давлатӣ
мебошад. Муаллиф масоили қарзи давлатӣ, мақоми он дар қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ва
ҳамчунин, буҷети давлатиро баррасӣ кардааст.
Калидвожањо: ќарзи давлатї, уњдадории ќарзї, беќурбшавї, нишондињандањои ќарзи берунї,
кафолат, ќоѓазњои ќимматноки давлатї, индикаторњо, буљети давлатї, идоракунии ќарзи давлатї, шартномаи
кафолатнок, нишондињандањои макроиќтисодї, суботи молиявї, маљмўи мањсулоти дохилї.
PUBLIC DEBT AND ITS MANAGEMENT IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
The main purpose of this article is to explain the administration of Government debt in Tajikistan.
Government debt is the total amount of debt owed at a point in time by a government or sovereign state to lenders.
The history of Government debt is very ancient and it should be noted that it was created with the function of a
payment agent. Also, the author discussed the state of debt, its status in Tajik legislation and the state budget.
Keywords: government debt, debt obligations, inflation, external debt indicators, guarantee, government
securities, indicators, government budget, government debt management, guaranteed agreement, macroeconomic
indicators, financial stability, gross domestic product.
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ИҚЛИМИ САРМОЯГУЗОРИИ ЧУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ВА ОМИЛЊОИ
БА ОН ТАЪСИРРАСОН
Муродова Фариза
Сиёсати давлатии ҷалб ва ҳимояи сармоягузории Ҷумҳурии Тоҷикистон (сиёсати
сармоягузории давлат) ба рушди иҷтимоию иқтисодии давлат ва ноил гардидан ба самараи
манфиати умум дар соҳаи сармоягузорӣ нигаронида шуда, иштироки бевоситаи давлатро
дар фаъолияти сармоягузории дорои аҳамияти ҷамъиятӣ ва инчунин ҳавасмандгардонии
фаъолияти сармоягузории аз тарафи бахши хусусӣ анҷом додашударо, дар бар мегирад.
Сиёсати давлатии сармоягузорӣ бояд ба фароҳам овардани шароити мусоиди сармоягузорӣ
ва бартараф намудани маҳдудиятҳои қонунгузорӣ ва институтсионалӣ барои афзоиши
сармоягузориҳо дар истеҳсолот, тақвиятбахшии тамоюли иҷтимоии онҳо, озод намудани
ташаббуси бахши хусусии иқтисод, муқовимат ба таҳдидҳои баъди бўҳрони молиявии
ҷаҳонӣ бавуҷудомадаи бесуботии фаъолияти хоҷагидорӣ дар кишвар бинобар фарсудагии
ҷисмонии аз ҳад зиёди бахши истеҳсолӣ нигаронида шавад. Бояд ќайд кард, ки иқтисоди
кишвар сол аз сол рушд мекунад, сармоягузориҳои нав ҷалб карда мешаванд, корхонаҳои
нав бунёд мешаванд. Аммо, то ба имрӯз, Тоҷикистон ба гурӯҳи кишварҳои камдаромад
шомил аст, ҳаҷми сармоягузории дохилӣ ва хориҷӣ барои таъмини рушди устувор ҳанӯз
кофӣ нест, то 40% корхонаҳои ба қайд гирифташуда бекор истодаанд, иқтисоди пинҳонӣ ба
назар мерасад ва касри буҷа вуҷуд дорад. Ин вазъро таҳдидҳои нави рушд, аз қабили баланд
шудани нархи хӯрокворӣ, ноустуворӣ дар бозорҳои энергетикӣ ва молиявӣ, офатҳои табиӣ
ва ғайра шадидтар мекунанд. Дар чунин шароит, давлат наметавонад захираҳои калонро
барои лоиҳаҳои сармоягузорӣ ва инфрасохтори моддӣ барои дастгирии соҳибкорӣ
сармоягузорӣ кунад. Аммо, давлат комилан қодир аст бо роҳи бартараф кардани бори
тоқатфарсои бюрократӣ ва танзими аз ҳад зиёди маъмурӣ шароити мусоид барои пешбурди
тиҷорат фароҳам орад. Президент дар Паёми апрелии худ қайд кард, ки "дар шароити
кунунӣ рушди иқтисоди миллии кишвар мустақиман ба сатҳ ва сифати бахши хусусӣ
вобаста аст" ва таъкид кард, ки "рафъи монеаҳои маъмурӣ барои рушди тиҷорати хурд ва
миёна аҳамияти хосса дорад. " Методология соддагии расмиёти оғоз кардани тиҷорат,
литсензия, ба кор қабул ва сабукдӯш кардани коргарон, бақайдгирии амвол, гирифтани
қарз, ҳимояи сармоягузорон, амалиётҳои андозбандӣ, воридот ва содирот, иҷрои
қарордодҳо ва бастани тиҷоратро арзёбӣ мекунад. Дар соли 2007 ба ин рейтинг 178 давлати
ҷаҳон шомил буданд. Дар байни кишварҳое, ки сатҳи муқоисаи даромад доранд (51 давлат),
Тоҷикистон дар ҷои 31 қарор гирифт, дар рейтинги умумӣ бошад - 153 ҷой. Ҳамзамон, аз
рӯи ду нишондиҳандаи рейтинги 2008, Тоҷикистон бомуваффақият бо иқтисодҳои
пешрафтаи ҷаҳон рақобат мекунад. Аз рӯи нишондиҳандаи "Иҷрои қарордодҳо" ҷумҳурӣ
дар ҷои 23-юм қарор гирифта, аз Бритониёи Кабир ва Швейтсария, Қазоқистон ва 152
кишвари дигар пеш гузаштааст. Аз рӯи нишондиҳандаи "Бақайдгирии амвол" - ҷои 43-юм,
боқӣ мондани чунин кишварҳо, ба монанди Олмон, Ҷопон, Италия, Гонконг, Русия ва бисёр
кишварҳои дигар. Ин далел нишон медиҳад, ки як кишвари дорои даромади кам, ки аз ашёи
хом бой нест ва зиёда аз он, ба баҳр дастрасӣ надорад, ҳатто метавонад дар ин рейтинг
байналмилалӣ нисбат ба иқтисодҳои пешрафтаи ҷаҳон мавқеъҳои рақобатпазирро ишғол
кунад. Намунаи ин кишварҳо - пешвоёни ислоҳот мебошанд, ки дар марҳилаҳои тамоман
гуногуни рушд қарор доранд: Хорватия, Фаронса, Қирғизистон, Гана, Танзания, Мексика,
Эстония, Миср. Барои ин ба ҳукуматҳои онҳо лозим омад, ки ҳама қонунҳо ва қоидаҳоро
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аз нав дида бароянд, принсипи "равзанаи ягона" -ро ҷорӣ кунанд ва корҳои зиёдеро анҷом
диҳанд, ки ба ҷалби миллиардҳо доллар сармояи мустақим имкон доданд. Аз ин рӯ,
Тоҷикистон барои баланд бардоштани рейтинги байналмилалии сармоягузорӣ захираи
бузурге дорад. Ҳатто агар як нақшаи мушаххаси амалиёт танҳо аз рӯи 4-5 нишондиҳанда
иҷро карда шавад, тавре ки Госкоминвест пешниҳод кардааст, Тоҷикистон имкони воқеӣ
дорад, ки то соли 2010 дар раддабандӣ ба сафи 50 кишвар дохил шавад ва ҳамзамон фазои
соҳибкориро хеле беҳтар созад. Мо таъкид мекунем - бидуни сармоягузории назарраси
буҷа. Шӯрои машваратӣ як мақоми машваратӣ мебошад, ки таҳия ва омода кардани
тавсияҳо ва пешниҳодҳоро барои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳукумат ва дигар
мақомоти давлатӣ оид ба беҳтар намудани фазои соҳибкорӣ ва фазои сармоягузорӣ барои
суръат бахшидан ба рушди иҷтимоию иқтисодии кишвар. Ҷаласаҳои Шӯрои машваратӣ
дар ҳар се моҳ баргузор мешаванд. Пеш аз ҳама, ин нишондиҳандаи "Оғози тиҷорат" аст
Президенти Ҷумҳурии Тотористон аллакай дастур додааст, ки тартиби бақайдгирии
давлатии шахсони ҳуқуқӣ содда карда шавад. Тибқи маълумоти Агентии омори назди
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон воридоти умумии сармоягузории хориҷӣ дар соли 2020ум, 428,4 млн. доллари ИМА-ро ташкил додааст, ки аз он 162,5 млн. доллари ИМА
сармоягузории мустақим ва 265,9 млн. доллари ИМА қарзҳои аз ҷониби корхонаву
ташкилотҳо ҷалбгардида мебошанд. Ҳамзамон бояд қайд намуд, ки воридоти
сармоягузории мустақим нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 183,3 млн. доллари ИМА ё
53% коҳиш ёфтааст. Cармояи мустақим асосан ба соҳаҳои саноати коркард – 8,6 млн. дол.
ИМА (5,3%), саноати истихроҷи маъдан – 103,6 млн. дол. ИМА (63,7%), фаъолияти молиявӣ
ва ҳаргуна хизматрасонии тиҷоратӣ – 3,6 млн. дол. ИМА (2,2%), нақлиёт ва алоқа – 14,5
млн. дол. ИМА (8,9%), сайёҳӣ – 10,4 млн. дол. ИМА (6,4%), саноати сохтмон – 4,1 млн. дол.
ИМА (2,5%) ва ғайраҳо – 17,7 млн.доллари ИМА (10,9%) равона карда шудаанд.
Дар соли 2020 ба иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон сармояи мустақими хориҷӣ
бештар аз ҷониби Ҷумҳурии Халқии Хитой – 120,3 млн. долл. ИМА – 74% (хизматрасонии
молиявӣ, алоқа, сохтмон, омӯзиши геологӣ ва истихроҷ, саноати сохтмонӣ, истихроҷ ва
истеҳсоли маҳсулоти нафтӣ ва газӣ), Федератсияи Россия – 14,0 млн. долл. ИМА – 8,6%
(хизматрасонии молиявӣ, алоқа, сохтмон), Кипр – 8,2 млн. долл. ИМА – 5,1%
(хизматрасонии молиявӣ), Туркиё – 7,8 млн. долл. ИМА – 4,8% (саноати коркард, сохтмон,
хизматрасонии молиявӣ), Швейтсария – 5,9 млн. доллари ИМА – 3,7% (хизматрасонии
молиявӣ), Фаронса – 3,2 млн. доллари ИМА – 2,0% (хизматрасонии молиявӣ), Шоҳигарии
Британияи Кабир – 0,9 млн. долл. ИМА – 0,5% (хизматрасонии молиявӣ, саноат, омӯзиши
геологӣ ва истихроҷ) ва аз ҷониби дигар давлатҳо бошад –2,2 млн. долл. ИМА – 1,3% ворид
гардидааст. Дар соли 2020 воридоти сармояи мустақими хориҷӣ бештар ба шаҳри Душанбе
– 39,9% (64,9 млн. долл. ИМА), Вилояти Суғд – 49% (79,6 млн. долл. ИМА), Вилояти Хатлон
–9% (14,7 млн. долл. ИМА), Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон – 1% (1,6 млн. долл.
ИМА) ва ба ноҳияҳои тобеъи ҷумҳурӣ бошад – 1,1% (1,8 млн. долл. ИМА) равона
гардидааст. Принсипҳои асосии сиёсати давлатӣ оид ба ҷалб ва ҳимояи сармоягузории
Ҷумҳурии Тоҷикистон инҳо мебошанд:
- таъмин намудани рушди мутавозин ва босуботи иқтисоди кишвар:
- муқаррар кардан ва дар қонунгузорӣ дақиқан зикр намудани "қоидаҳои бозӣ" дар
соҳаи фаъолияти сармоягузорӣ, бо дарназардошти манфиатҳои стратегии кишвар ва
афзалиятҳои рушди он, ки сиёсати дақиқ ва пайгиронаи ба дурнамои дарозмўҳлати ҷалби
сармоягузориҳо ва ҳимоя намудани эътимоди сармоягузорон нигаронидаи давлатро
инъикос менамояд;
- ошкоро ва дастрас будани иттилоот дар соҳаи фаъолияти сармоягузорӣ;
- таъмин намудани шароити баробар дар дастрасӣ ба захираҳои сармоягузорӣ
(дастрасии баробари сармоягузорони ҳам ватанӣ ва ҳам хориҷӣ ба иттилоот, барномаҳои
сармоягузорӣ, озмунҳои лоиҳаҳо ҷиҳати ворид намудан ба барномаҳои сармоягузорӣ ва
ширкат дар озмунҳои сармоягузорӣ);
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- мутобиқати муқаррароти асосии сиёсати ҷалби сармоягузорӣ дар тамоми шохаҳои
ҳокимият дар сатҳи давлатӣ ва минтақавӣ, инчунин дар доираҳои соҳибкорӣ;
- мутобиқати изҳорот ва амалҳои воқеӣ, вуҷуд надоштани таѓйироти муваққатии
(конъюнктурии) сиёсӣ, возеҳии барномаи мушаххаси амалҳои мақомоти ҳокимияти
давлатии сатҳҳои мухталифе, ки рў ба беҳбудӣ овардани муҳити сармоягузориро дар
кишвар таъмин менамояд.
Афзалиятҳои сиёсати давлатии сармоягузорӣ бояд ба ҷанбаҳои зерин мутамарказ
карда шаванд:
- афзалиятҳои соҳавӣ: ташвиқ намудан ва ҳавасмандгардонии намудҳои фаъолияти
барои кишвар муҳим, аз ҷумла содироти маҳсулоти рақобатпазир ва воридоти
технологияҳои нав, ҷалби сармоягузориҳо ба соҳаҳои афзалиятноке, ки номгўйи онҳо бояд
ба таври мунтазам таҷдиди назар карда шавад;
- афзалиятҳо нисбати ширкатҳо: дар баробари ҳавасмандгардонии сармоягузориҳои
ширкатҳои бузург бояд ба ҷалби сармоягузориҳои ширкатҳои хурд ва миёна, ки ба
такмилдиҳии заминаи умумии қонунгузории ҳавасмандгардонии сармоягузориҳо ва
пешниҳод гардидани кафолатҳои устувории шароити фаъолияти сармоягузорӣ дар тамоми
сатҳҳо эҳтиёҷи хеле бештар дорад;
- афзалиятҳои рушди минтақавӣ: дар баробари амалияи фароҳамоварии шароити
махсусан мусоиди фаъолияти сармоягузорӣ дар минтақаҳои озоди иқтисодии алоҳида,
истифодаи ташаббус ва иқтидорҳои захиравии минтақаҳо бо дарназардошти рушди
инфрасохтор ва ниҳодҳои маъмурие, ки барои ҷалби сармоягузориҳои ояндадор зарур
мебошад;
- афзалиятҳои минтақавӣ ва кишвар: суръатбахшии раванди ҷалби сармоягузориҳо ба
иқтисоди кишвар вусъатбахшии (диверсификатсияи) манбаъҳои воридоти сармоя ба
кишварро, ҳам аз ҳисоби давлатҳои аз нигоҳи иқтисодӣ мутараққӣ ва ҳам аз кишварҳои
дорои бозорҳои босуръат рушдёбанда, бо дарназардошти эҳтиёҷот ва тамоюли рушди
тамоми минтақаи Осиёи Марказӣ, талаб менамояд.
Сармоягузорони хориљї њуќуќ доранд сармоягузориро дар шаклхои зерин амалї
намоянд:
– ташкили корхонањо, ки пурра ба сармоягузорони хориљї тааллуќ доранд, инчунин
филиалњо ва намояндагињо, ки ба шахсони њуќуќии хориљї мансубият доранд ё ба воситаи
ба даст овардани њуќуќи моликияти корхонањои мављуда;
– таъсиси шахсони њуќуќии Љумњурии Тољикистон бо иштироки шањрвандони
Љумњурии Тољикистон ё ба даст овардани њисса дар корхонањои мављуда;
– ба даст овардани сањмияњо, вомбаргњо ва дигар ќоѓазњои ќиматноки
муќаррарнамудаи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон;
– мустаќилона ё бо иштироки шахсони њуќуќии Љумњурии Тољикистон, инчунин
шањрвандони Љумњурии Тољикистон ба даст овардани њуќуќи консессияњо барои истифодаи
объектњои моликияти давлатї ва захирањои табиї дар њудуди Љумњурии Тољикистон;
– ба даст овардани дигар њуќуќњои молумулкї;
Сармоягузорон њуќуќ доранд сармоягузориро ба иншоот ва намудњои фаъолияти
соњибкорї, ба истиснои намудњои фаъолият, ки барои фаъолияти сармоягузорї бинобар
зарурати таъмини манфиатњои миллї мањдуд ва ё манъ карда шудаанд, амалї намоянд.
Сармоягузорї ба молу мулки шахсони њуќуќие, ки дар бозорњои молии Љумњурии
Тољикистон мавќеи њукмфармо доранд, мутобиќи ќонунгузории зиддиинњисории
Љумњурии Тољикистон амалї мегардад.
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ИҚЛИМИ САРМОЯГУЗОРИИ ЧУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ВА ОМИЛЊОИ БА ОН ТАЪСИРРАСОН
Ҷалби сармоягузорӣ ба иқтисоди кишвар сиёсати ҷиддии мутавозуни давлатии сармоягузориро
тақозо мекунад, ки он маҷмӯи бархӯрдҳо ва қарорҳое мебошад, ки ба ниёзҳои иқтисоди миллӣ нигаронида
шудаанд, ки ҳаҷм, сохтор ва самтҳои истифодаи сармоягузориро дар соҳаҳо ва бахшҳои иқтисодиёт муайян
мекунанд. Сатҳи фаъолияти сармоягузорӣ, ки дар иқтисодиёт бартарӣ дорад, ба ҳаҷми ояндаи истеҳсоли
миллӣ, сатҳи шуғл, некӯаҳволии мардум, суботи иҷтимоии ҷомеа, амнияти иқтисодии кишвар таъсир
мерасонад, бинобар ин, ин нишондиҳандаи рушди иқтисодї мебошад. Дар баробари ин, татбиқи раванди
сармоягузорӣ дар иқтисодиёт бидуни мавҷудияти бозори инвеститсионӣ, ҳамчун механизме, ки ба ҷамъоварӣ
ва тақсимоти самарабахши захираҳои сармоягузорӣ мусоидат мекунад, ғайриимкон аст.
Калидвожањо: сармоягузорї, иќтисодиёт, истењсолот, самаранокї, иќлим, режим, содирот.
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН: ФАКТОРЫ ВЛИЯЮЩИЕ НА
НЕГО
Для привлечения инвестиций в экономику страны необходима серьезная взвешенная государственная
инвестиционная политика, представляющая собой совокупность подходов и решений, направленных на
нужды национальной экономики, которая определяет объем, структуру и направление инвестиций в секторах
экономики. Уровень инвестиционной активности, доминирующий в экономике, влияет на будущие объемы
национального производства, занятость, благосостояние, социальную стабильность, экономическую
безопасность страны и, следовательно, является индикатором экономического развития. В то же время
реализация инвестиционного процесса в экономике невозможна без существования инвестиционного рынка,
как механизма, способствующего эффективному сбору и распределению инвестиционных ресурсов.
Ключевые слова: инвестиции, экономика, производство, эффективность, климат, режим, экспорт.
THE INVESTMENT CLIMATE OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN AND FACTORS INFLUENCING IT
Attracting investments to the country's economy requires a serious balanced public investment policy, which
is a set of approaches and decisions aimed at the needs of the national economy, which determines the volume,
structure and direction of investment in sectors of the economy. The level of investment activity, which dominates the
economy, affects the future volume of national production, employment, welfare, social stability, economic security
of the country, and therefore is an indicator of economic development. At the same time, the implementation of the
investment process in the economy is impossible without the existence of an investment market, as a mechanism that
promotes the efficient collection and distribution of investment resources.
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БАҲОДИҲИИ ХАВФҲОИ БОНКӢ ВА НАҚШИ ОН ДАР РАВАНДИ ФАЪОЛИЯТИ
БОНКҲОИ ТИҶОРАТИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
Сайфуров К.Ф., Файзуллоев М.
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон
Раванди фаъолияти иқтисодӣ–хоҷагидорӣ ва рушди устувори он дар шароити муосир
аз омилҳои зиёд вобаста аст. Инкишоф ва пойдории иқтисоди миллӣ яке аз масъалаҳои
муҳим дар шароити кунунӣ ба ҳисоб рафта, ҷиҳати таъмини он бояд аз роҳҳо ва усулҳои
гуногун истифода бурда шавад. Яке аз сохторҳое, ки ба рушди устувори иқтисодиёт замина
фароҳам меорад ин низоми бонкӣ ба ҳисоб меравад. Низоми бонкӣ дар баландбардории
самаранокии фаъолияти бахшҳои иқтисодиёти кишвар ва махсусан субъектони алоҳидаи
иқтисодӣ нақши муҳим ва муассир доранд. Зеро рушду пешрафти иқтисодиёт аз заминаҳои
молиявӣ ва дастрасӣ ба онҳо вобастагии аввалиндараҷа дорад. Дар ин самт, нақши бонкҳои
тиҷоратӣ назаррас буда, метавонанд ҳамчун сармоягузор дар бахшҳои мухталифи
иқтисодиёт баромад намоянд. Раванди фаъолияти бонкҳо ва самаранокии кори онҳо аз
омилҳои зиёд вобаста мебошад. Таҷриба нишон дод, ки танҳо бо роҳандозии дуруст ва
истифодаи мақсадноки захираҳои бонкӣ мо метавонем ба самаранокии фаъолияти бонкҳо
ноил гардем. Яке аз омилҳое, ки дар шароити муосир ба раванди фаъолияти бонкҳои
тиҷоратӣ таъсири амиқ дорад ва пешгирии он метавонад самаранокии фаъолияти онҳоро
баланд бардорад, ин баҳодиҳии дурусту саривақтии хавфҳо ба ҳисоб меравад. Аз ин рӯ, дар
фаъолияти ташкилотҳои қарзӣ ин пеш аз ҳама дарк намудани хавфҳои ҷойдошта,
баҳодиҳии онҳо ва гурӯҳбандии ин хавфҳо ба ҳисоб меравад. Да аксари адабиётҳои соҳавӣ
хавфҳои бонкиро дар шаклу намудҳои гуногун гурӯҳбандӣ менамоянд. Ба гуногуншаклии
аломатҳои ҷамъбасткунандаи хавфҳои бонкӣ нигоҳ накарда, бо баҳисобгирии хусусияти
фаъолияти бонкҳо ва хавфҳои барои бонк аҳамиятнок, метавон намудҳои аҳамиятноки
хавфро ҷудо намуд, ки онҳо ба самаранокии фаъолияти бонк таъсири муайян мегузоранд.
Аз ҷумла, Комитети Базелӣ оид ба танзими фаъолияти бонкӣ дар «Принсипҳои
базавии назорати самаранок аз рўи фаъолияти бонкӣ», ки онро таҳия намудааст, ба сифати
стандартҳои байналмилалӣ намудҳои зерини хавфҳои бонкиро пешниҳод менамояд: хавфи
қарзӣ; хавфи мамлакати контрагент (аҳли шартнома); хавфи асъорӣ; хавфи бозорӣ; хавф,
ки бо меъёри фоизӣ алоқаманд аст; хавфҳои бозоргирӣ; хавфи амалиётӣ; хавфи ҳуқуқӣ;
хавфе, ки бо некномӣ ва эътимоднокӣ алоқаманд аст [3;118с].
Гузашта аз ин, хавфҳое ки аз тарафи бонкҳо қабул гардидаанд, ба навъу намудҳои
зерин ҷудо мешаванд, ки дар ҷадвали №2 оварда шудааст.
Ҷадвали №1. Гуруҳбандии хавфҳои мавҷуда дар фаъолияти бонкҳо [6;29с]
Хавфи
Хавфи
Хавфи
Хавфи
Хавфҳои
қарзӣ
пардохтпазирӣ
амалиётӣ
стратегӣ
бозорӣ
Хавфи
Хавфи
Хавфи
Хавфи
Хавфҳои
пардохтпазирии омилҳои одамӣ
комплаенс –
асъорӣ
контрагентҳо:
(кормандон,
тавозунӣ
номувофиқ
- хавфи
омадани
қаллобӣ)
иҷро накардани
раванди корӣ
шартҳои
ба қоидаҳои
шартномаи
пруденсиали
қарзӣ аз тарафи
ва дохилии
контрагентҳо
қабул шуда
Хавфи
Хавфи
Хавфи
Хавфҳои
Хавфҳои
нобаробарии
таҷаммӯъ
фоизӣ
низомӣ (нуқсони берунӣ (сиёсӣ
дороиҳо ва
низоми
ва иқтисодӣ),
ӯҳдадориҳо
иттилоотӣ,
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коммуникатсия
ва ғайра)

хавфи
макроиқтисо
дӣ

Хавфи
равандҳо (иҷрои
тартибҳо,
вайронкунии
пай дар пай,
хавфи
технологӣ,
хавфҳои ҳуқуқӣ)

Хавфи
вайронкунии
идоранамоии
корпоративӣ,
хавфи аз даст
додани обрӯ

Таҳияи муаллиф
Аз ҷадвали 1 дида мешавад, ки қисми зиёди хавфҳо ба фаъолияти бонкҳо ва умуман
ташкилотҳои қарзӣ таъсири худро мегузоранд. Махсусан, хавфи фоизӣ имрӯз ба раванди
фаъолияти бонкҳои тиҷоратии дар Ҷумҳурии Тоҷикистон амалкунанда, бештар таъсири
манфӣ расонида истодааст. Ҷиҳати пешгирии хавфи қарзӣ ва коҳишдиҳии он бояд аз
ҷониби бонкҳои тиҷоратӣ чораҳои зарурӣ андешида шаванд. Пеш аз ҳама, баҳогузории
дуруст ва самаранок метавонад раванди фаъолияти бонкҳоро ба танзим дарорад ва
самаранокии онро таъмин созад. (расми 2).
Шакл ва намудҳои хавфи бонкӣ [3,56с Расми 1.]
ХАВФҲОИ БОНКӢ
хавфи асъорї

хавфи фоизї
хавфи қарзӣ

хавфи бозорї

хавфи аз даст додани
бозоргирї

хавфи сўистифода
хавфи минтаќавї

хавфи ташкилотї

Хавфи қарзӣ – ин хавфи адо накардани қарзи асосӣ аз ҷониби қарзгиранда ва фоизҳо
аз рўи қарз дар мувофиқа бо мўҳлатҳо ва шартҳои шартномаи қарзӣ мебошад. Хавфи қарзӣ
– ин мафҳуми хеле васеъ мебошад, ки дар худ ҳамаи хавфҳои бонкиро муттаҳид месозад.
Ифодакунандаи дараҷаи хавфи амалиётҳои қарзӣ меъёри баланди фоизӣ аз рўи амалиётҳо
мебошад, ки онҳо дорои табиати қарзӣ (қарзҳо, факторинг, баҳисобгирии векселҳо,
пешниҳоди кафолатҳо) дар муқоиса бо дигар активҳо мебошанд. Меъёрҳо аз рўи қарз бояд
ба бонк арзиши воситаҳои бо мўҳлат пешниҳодгардида, хавфи тағйироти арзиши таъмин
ва хавфи иҷро накардани ўҳдадориҳоро аз ҷониби қарзгиранда ҷуброн намоянд.
Хавфи иҷро накардани ўҳдадориҳо аз ҷониби қарзгиранда бо шумораи зиёди омилҳо
муайян мегардад, ки онҳо дар мафҳуми дорои қобилияти қарзро баргардонида тавонистани
мизоҷ муттаҳид карда шудаанд: соҳибҳуқуқии ҳуқуқӣ, вазъи молиявӣ, некномии мизоҷ,
сифати таъминоти пешниҳодгардида, пешгўии рушди корхона ва хавфи бозорӣ. Дурустии
баҳогузорӣ аз асосноксозии интихоби методикаи баҳогузорӣ, таассури саривақтӣ ба
тағйиротҳои вазъи молиявии мизоҷ вобастагӣ дорад [7;36с]. Хавфи аз даст додани
бозоргирӣ – ин хавфе мебошад, ки бо имконнопазирии иҷрои ўҳдадориҳои худ аз ҷониби
бонк аз рўи пардохтҳои пулӣ дар мўҳлатҳои пешакӣ шартгардида ва табдилдиҳии фаврии
активҳои худ бо шакли пулӣ барои амалисозии пардохтҳо аз рўи амонатҳо, оид ба адо
намудани қарзҳои ҷалбгардида ва пешниҳоди қарзҳо ба мизоҷон алоқаманд аст. Бонк
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маҷбур аст, ки фавран воситаҳои молиявии барои ў заруриро аз сарчашмаҳои гуногун бо
меъёрҳои баланд ҷалб намояд. Дар акси ҳол он метавонад амонатгузорони худ ва
қарзгирандагони боэътимодашро аз даст диҳад. Хавфи асъорӣ – ин хавфи талафоти қурбӣ
мебошад, ки бо амалиётҳои бо асъори хориҷӣ дар бозорҳои миллӣ ваҷаҳонии асъорӣ
алоқаманд аст. Имконияти талафот дар натиҷаи пешгўинашавандагии лаппишҳои қурби
асъорӣ ба миён меояд. Хавфи асъорӣ бо номуайянии ҳаракати минбаъдаи қурбҳои асъорӣ,
яъне нархҳои асъори миллӣ нисбат ба хориҷӣ алоқаманд аст ва дар он ифода меёбад, ки
метавонад тағйироти номусоиди даромади софи бонкӣ ва ё арзиши софи миёнарави
молиявӣ ба миён ояд. Хавфи асъорӣ дар он бонкҳое хеле баланд аст, ки онҳо кўшиш
менамоянд даромади ҳаннотӣ ба даст оранд ва онҳо дар натиҷаи бо ҳам мувофиқ
наомадани як намуди асъор дар бозорҳои гуногуни асъорӣ ва ё фарқияти қурби асъор дар
лаҳзаҳои гуногуни вақт ба миён меояд. Хавфи асъориро ба хавфи қурбӣ ва хавфи
беқурбшавӣ тақсим кардан мумкин аст. Бо мақсади муайян намудани даромаднокии
амалиётҳои дар FOREX таҳлили фоиданокии амалиётҳои бо асъори хориҷӣ бо назардошти
хароҷотҳои мустақим ва хароҷотҳои амалиётии ғайримустақим вобаста дар вақти
гузаронидани онҳо дар бозори байналхалқии асъор гузаронида шуд, ва натиҷаи ин таҳлил
дар поён оварда шудааст. [6;53с]. Инчунин қайд намудан зарур аст, ки мувофиқ бо
қонунгузории бонкии Ҷумҳурии Тоҷикистон, дар бонк хавфи асъорӣ ба воситаи
мониторинги ҳисоботи “Мавқеъи кушодаи асъор” ҳар руз назорат карда мешавад.
Микрокоэффисиентҳои дохилӣ барои мавқеъи дароз ва кӯтоҳи асъор бо меъёрҳои
пруденсиалии муқарраршудаи БМТ баробар мебошанд. Хавфи фоизӣ – ин хавфи ихтисор
ва ё талафоти даромади бонкӣ бо сабаби камкунии маржаи фоизӣ, баробар кардани он ба
сифр ва ё ба нишондиҳандаи мусбӣ мебошад. Сухан дар бораи ихтисори даромад ҳамчун
фарқият байни фоизҳо ва дигар даромадҳо меравад, ки онҳо аз рўи амалиётҳои активӣ (дар
бисёр ҳолат аз рўи қарзҳо), фоизҳо ва дигар хароҷотҳо аз рўи воситаҳои аз ҷониби бонк
ҷалбкардашуда аз рўи амалиётҳои пассивӣ ба даст оварда мешаванд. Яъне, ин хавфи
баландбардории арзиши миёнаи воситаҳои ҷалбкардашудаи бонк аз рўи арзиши миёнаи
активҳои ҷобаҷокунӣ мебошад. Хавфи фоизӣ дар он ҳолатҳое ба миён меояд, ки мўҳлатҳои
баргардонидани воситаҳои ҷалбгардидаи пешниҳодшуда бо ҳам мувофиқ намеоянд, ё
ҳангоме, ки меъёрҳо аз рўи амалиётҳои активӣ ва пассивӣ бо усулҳои гуногун муқаррар
мешаванд (меъёрҳои бақайдгирифташуда бар зидди меъёрҳои тағйирёбанда ва баръакс).
Дар ҳолати охирин ҳамчун намуна метавонад чунин ҳолат хизмат намояд, ки дар он
воситаҳо бо мўҳлати кўтоҳмуддат аз рўи меъёрҳои тағйирёбанда қарз гирифта мешаванд,
қарзҳо бошанд бо мўҳлати дарозмуддат аз рўи меъёрҳои бақайдгирифташуда бо
баҳисобгирии он ки меъёрҳои тағйирёбанда аз сатҳи чашмдошт баланд намешаванд, дода
мешаванд. Ба хавфҳои фоизӣ он бонкҳое рў ба рў мешаванд, ки мунтазам бозиро бо
меъёрҳои фоизӣ бо мақсади бадастории даромади ҳаннотӣ истифода мебаранд, инчунин он
бонкҳое, ки ба пешгўии тағйиротҳои меъёрҳои фоиз аҳамияти хоса зоҳир наменамоянд.
Хавфи бозорӣ – ин хавфе мебошад, ки бо талафотҳо аз рўи лаппиши меъёрҳои фоизи қарзӣ,
тағйирёбии даромаднокӣ ва беҳбудии молиявии ширкатҳо– эмитентҳои коғазҳои
қиматнок, инчунин беқурбшавии маблағҳои пулӣ алоқаманд аст. Хавфи бозорӣ бо хавфҳои
фоизӣ ва асъорӣ зич алоқаманд аст. Хавфи бозорӣ маънии талафотҳои имконпазир,
хароҷотҳои ногаҳонӣ аз тағйироти арзиши бозории активҳо ва ё пассивҳо, тағйири дараҷаи
бозоргирии онҳоро дорад. Ба чунин хавф махсусан сармоягузориҳо ба коғазҳои қиматнок
дучор мешаванд. Арзиши бозорӣ бо таносуби талабот ва пешниҳод ташаккул меёбад, яъне
он нархгузорӣ мешавад. Ба нархгузории коғазҳои қиматнок пасту баландшавии меъёри
фоизи қарзӣ (афзоиши меъёрҳои фоизӣ ба беқурбшавии коғазҳои қиматнок меорад),
тағйиротҳои даромаднокӣ ва беҳбудии молиявии ширкатҳо – эмитентҳо, беқурбшавии
маблағҳои пулӣ таъсир расонида метавонанд.
Хавфи амалиётӣ. Чунин омилҳои хавфи амалиётӣ бояд таҳлил карда шаванд
[10,143с]:
• Омилҳои идоракунӣ;
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• Омилҳои ба кормандон вобаста;
• Омилҳои технологӣ;
• Омилҳои берунӣ.
Омили асосии хавфи амалиётӣ, ки Бонк доимо ру ба ру мешавад – омили бевосита бо
кормандон вобаста мебошад, ки тавассути рафтори нодурусти кормандон ба вуҷуд меояд.
Инчунин ба ин омили хавфи амалиётӣ сатҳи пасти донишу малакаи қисми кормандон
таъсири манфии худро мерасонанд. Тавассути чорабиниҳо оид ба бартараф намудани
омили хавфи амалиётии ба кормандон вобаста, Бонк масъулияти дуруст даровардани
маълумотҳоро ба НАБ ба кормандон, ки бевосита ин сатҳи корро иҷро менамоянд, вогузор
кард. Масъулияти иҷозат (санксия) додан ба гузаронидани амалиёт дар НАБ ба
кормандони роҳбарикунанда вогузор карда шудааст. Бо баробари ин тақсимот, ба ҷои
қоидаҳои пешина (як коргари асосӣ ҳамаи амалиётҳоро оид ба якчанд бизнес-равандҳо
мебурд), роҳбарияти Бонк оид ба ҷо ба ҷо намудани масъулияти вазифавӣ байни
кормандони ҳар як бизнес-раванд қарори худро баровард. Инчунин, бо мақсади пасткунии
хавфи амалиётӣ дар Бонк, аз тарафи сохтори бо хавф алоқаманд, тавсия дода шудааст, ки
Дастурамалҳо оид ба кор бо ҳар як маҳсулоти бонкӣ коркард карда шаванд; дар ин
дастурамалҳо тартиби даровардани маълумот ба НАБ ва гирифтани натиҷаҳо аз НАБ бояд
инъикос шавад. Хавфи минтақавӣ (страновой) – ин хавфе мебошад, ки бо фаъолияти
байналмилалии бонкҳо алоқаманд аст ва аз суботи сиёсӣ ва иқтисодии мамлакатҳо –
мизоҷон (контрагентҳо) воридкунандагон ва содироткунандагон, ки бо бонки мазкур
ҳамкорӣ мекунанд, вобастагӣ доранд. Ҳар яке аз хавфҳои дар боло зикршуда аз миқдори
зиёди хавфҳои аниқ иборатанд ва бисёр вақт ин хавфҳои нишондодашуда бо ҳамдигар
алоқаи зич доранд. Аз ин рў, дар амал тавсия мешавад, ки ҳамаи намудҳои хавфҳои бонкӣ
бо усули муқоиса дида баромад шаванд.
Хавфҳои ташкилотӣ – ин хавфҳое мебошанд, ки бо:
- хатогиҳои менеҷменти ширкат ва кормандони он;
- масъалаҳои низоми назорати дохилӣ;
- қоидаҳои на он қадар хуб коркард гардидан корҳо алоқаманданд, яъне хавфҳое, ки
бо ташкилоти дохилии фаъолияти бонк алоқаманданд.
Хавфии сўистифода – ин хавфҳое мебошад, ки дар он соҳибон, идоракунандагон,
хизматчиён ва ё мизоҷони бонк бо вайронкунии қонун ба талафот роҳ медиҳанд, инчунин
қаллобӣ, исрофкорӣ, дуздӣ ва дигар амалиётҳои ғайриқонунӣ содир менамоянд. Воситаҳои
калони пулӣ, ки дар сейфҳои бонкӣ ва хазинаҳо оид ба хидматгузории мизоҷон нигоҳ дошта
мешаванд, диққати ҷинояткоронро ба худ ҷалб менамоянд. Самаранокии системаи
идоракунии хавфҳо аз бисёр ҷиҳат аз гурўҳбандии дурусти хавфҳо вобастагӣ дорад.
Гурўҳбандии хавфҳои бонкӣ барои он зарур аст, ки дар асоси он фаъолияти бонкӣ
мукаммал ва ҷустуҷўи комплексии захираҳои дохилӣ бо мақсади баландбардории
самаранокии амалисозии амалиётҳои бонкӣ амалӣ карда шавад. Гурўҳбандии хавфҳо
маънии мураттаб сохтани миқдори зиёди хавфҳоро бо ба асос гирифтани аломатҳо ва
маҳакҳои онҳоро таснифкунанда дорад. Аломатҳои маъмулан паҳнгардидаи гурўҳбандии
хавфҳои бонкӣ инҳо ба ҳисоб мераванд: соҳаи ба вуҷуд омадан; манбаи ба вуҷуд омадан;
таснифоти фаъолияти бонк; хусусияти хоси мизоҷони бонк; хусусиятҳои баҳисобгирии
хавфҳо; тақсимоти хавф аз рўи вақт; усули баҳисобгирии хавф; дараҷаи таваккалият;
имконияти идоракунии хавфҳо. Хавфҳои беруна гурўҳи мамлакатҳо (аз суботи сиёсӣ
иқтисодии мамлакатҳо – мизоҷон ва ё мамлакатҳо – аҳли шартнома (контрагентҳо),
содироткунандагон ва ё воридгарони мол вобастагӣ доранд), асъорӣ (имконияти талафоти
пулӣ дар натиҷаи тағйирёбии курбҳои асъорӣ) ва хавфҳои офатҳои табиӣ (ҳолатҳои форсмажор) шуда метавонанд. Хавфҳои дохилӣ – ин хавфҳое мебошанд, ки бо фаъолияти худи
бонк, мизоҷони он ва ё контрагентҳои он (аҳли шартнома) вобастагӣ доранд. Хавфҳои
дохилӣ дар навбати худ ба талафотҳо аз рўи фаъолияти асосӣ ва ёридиҳандаи бонк тақсим
мешаванд. Аввалин инъикосгари хеле паҳнгардидаи гурўҳи хавфҳо мебошанд: хавфҳои
қарзӣ, фоизӣ, асъорӣ ва бозорӣ, дуюмин аз талафотҳо оид ба ташаккули депозитҳо, хавфҳо
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аз рўи намудҳои нави фаъолият хавфҳои суистеъмолиҳои бонкӣ иборатанд. Вобаста аз
таснифоти фаъолияти бонкӣ хавфҳо метавонанд бо махсусияти фаъолияти бонк амалиётҳои
тавозунӣ ва ғайритавозунӣ алоқаманд бошанд, ки онҳо дар навбати худ ба хавфҳои
амалиётҳои актив ва пассив тақсим мешаванд. Аз рўи махсусияти мизоҷон хавфҳои бонкӣ
бо:
- ҳаҷми корхонаи мизоҷ (хурд, миёна ва бузург);
- аз рўи мансубият ба намудҳои гуногуни моликият (давлатӣ ва хусусӣ);
- аз рўи соҳаҳои иқтисод таснифот мешаванд.
Хусусиятҳои баҳисобгирӣ имкон фароҳам меоранд, ки хавфҳои аз рўи чунин аломатҳо
ба монанди амалиётҳои тавозунӣ ва ғайритавозунӣ баробар карда шаванд. Дар бисёр
ҳолатҳо, масалан, таваккалияти қарзӣ, ки аз рўи амалиётҳои тавозунӣ ба миён меояд, ба
амалиётҳои ғайритавозунӣ низ паҳн мегардад, масалан, ҳангоми муфлисшавии корхона.
Баҳисобгирии дурусти дараҷаи талафотҳои имконпазир аз як намуди фаъолият, ки дар як
вақт ҳам аз рўи суратҳисобҳои тавозунӣ ва ғайритавозунӣ мегузарад, хеле муҳим мебошад.
Аз рўи вақт хавфҳоро метавон ба тарҷеӣ (ретроспективӣ), ҷорӣ ва ояндадор тақсим намуд.
Вобаста аз усули истифодашавандаи ҳисобкунӣ хавфҳо комплексӣ ва хусусӣ
мешаванд. Хавфҳои комплексӣ аз баҳогузорӣ ва пешгўии бузургии хавфи бонк ва риояи
меъёрҳои иқтисодии бозоргирии бонкӣ иборат аст. Хавфи хусусӣ бо таъсиси ҷадвали
коэффитсиентҳои хавфӣ ва ё санҷишии хавфҳо аз рўи амалиётҳои муайяни бонкӣ асос
меёбад. Аз рўи дараҷаи хавф хавфҳои бонкиро метавон ба паст, мўътадил ва пурра аз
ҳамдигар ҷудо намуд. Дараҷаи хавфи бонкӣ бо бузургии эҳтимолияти ба вуқўъ пайвастани
рўйдоде, ки ба талафоти бонк аз рўи амалиёти додашуда меорад, таснифот карда мешавад.
Вобаста аз имконияти идоракунӣ хавфҳоро ба кушода ва пўшида тақсим кардан мумкин
аст. Хавфҳои кушода танзим карда намешаванд. Хавфҳои пўшида бо роҳи сиёсати
диверсификатсия танзим карда мешаванд, масалан бо роҳи:
- азнавтақсимкунии васеи қарзҳо бо маблағҳои хурд, ки ба миқдори зиёди мизоҷон бо
нигоҳ доштани ҳаҷми умумии амалиётҳои бонк пешниҳод карда мешавад;
- воридсозии сертификатҳои депозитӣ;
- суғуртаи қарзҳо ва депозитҳо ва ғ.
Чунин гурўҳбандӣ миқдори зиёди хавфҳоро пурра гурўҳбандӣ мекунад ва мувофиқан
имконият фароҳам меорад то ки ба масоили ошкорсозии омилҳои хавфҳоро
бавуҷудоваранда ва таҳқиқи хавфҳо пухтакорона муносибат намоянд. Ғайр аз гурўҳбандии
дар боло овардашуда, хавфҳоро инчунин аз рўи дигар аломатҳо гурўҳбандӣ кардан мумкин
аст. Аз ҷумла, аз рўи оқибатҳо хавфҳоро ба се категория тақсим кардан мумкин аст:
1) Хавфи имконпазир – ин хавфи қароре мебошад, ки дар натиҷаи амалӣ намудани он
ба бонк аз даст додани даромад таҳдид менамояд, лекин он аз ҳаҷми даромади дар
назардошташуда баланд нест;
2) Хавфи хатарнок – ин хавфе мебошад, ки ҳангоми ба амал омадани он ба бонк
талафоте таҳдид менамояд, ки он аз даромади дар назардошташуда зиёд аст ва дар ҳолати
ниҳоӣ ба талафоти ҳамаи воситаҳо, ки аз ҷониби бонк ба амалиёти аниқи бонкӣ
маблағгузорӣ шудааст, меорад;
3) Хавфи садамаовар – хавфе мебошад, ки дар он талафот бузургии тамоми моликияти
бонкро фаро мегирад.
Барои гурўҳбандии хавфҳо инчунин характери таъсири онҳо ба натиҷаҳои фаъолияти
бонк ҳамчун асос хизмат менамояд. Чунин хавфҳоро ба ду намуд ҷудо кардан мумкин аст.
а) Соф (тоза) – маънии имконияти бадастории зиён ва ё натиҷаи сифриро дорад;
б) Ҳаннотӣ – дар эҳтимолияти бадастории ҳам натиҷаи манфӣ ва ҳам мусбӣ ифода
меёбад.
Дар ҳаёти воқеӣ бонкҳо бо чунин гуногуншаклии хавфҳо рў ба рў мешаванд, ки оиди
пуррагии фарогирии маҳакҳо барои гурўҳбандии онҳо сухан гуфтан рост намеояд. Ҳар як
бонк, вобаста аз махсусиятҳои фаъолияти худ метавонад маҳакҳоро барои гурўҳбандии
хавфҳои бонкӣ кам ва ё васеъ созад. Дар маҷмӯъ метавонем зикр намуд, ки дар фаъолияти
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ташкилотҳои қарзӣ пешгир ва коҳишдиҳии хавфҳо нақши калидӣ доранд. Аз ин рӯ, ба
танзими саривақтӣ ва баҳодиҳии дурусти хавфҳо натиҷаи фаъолияти бонкро хуб месозад ва
вазъи молиявии онро устувор нигоҳ медорад.
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БАҲОДИҲИИ ХАВФҲОИ БОНКӢ ВА НАҚШИ ОН ДАР РАВАНДИ ФАЪОЛИЯТИ БОНКҲОИ
ТИҶОРАТИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
Дар мақола паҳлуҳои назариявӣ ва амалии хавфҳои бонкӣ, қарзи аҳамият, зарурият ва нақши он дар
пешбурди фаъолияти бонкҳо мавриди баррасиву пажуҳиш қарор гирифтаанд. Муаллифон асосан бо такя ба
адабиёти соҳавӣ кӯшиш намудаанд, ки ҷанбаҳои назариявӣ ва амалии масъаларо ба таври возеҳ таҳлил карда
шавад. Муаллифон қайд намудаанд, ки дар шароити муосири иқтисодӣ яке аз самтҳои муҳим ва афзалиятнок
дар низоми бонкӣ ин баррасии хавфҳо дониста мешавад. Дар рафти таҳқиқот бештар ба масоили зарурияти
баҳодиҳии хавфҳои бонкӣ ва таъсири он ба кори бонкҳо диққат дода шудааст. Муаллифон ба он ақидаанд,
ки дар раванди фаъолияти бонкҳои тиҷоратӣ баҳодиҳии хавфҳо нақши босазо дошта, метавонад рушди
устувори бонкро таъмин созад. Ҳамчунин, шакл ва намудҳои хавфҳои бонкӣ дар мақола ба таври дақиқ
таҳлил гардида, тартиби пешниҳоду истифодаи онҳо баррасӣ гардидааст.
Калидвожаҳо: қарз, қарзи бонкӣ, ташкилотҳои қарзӣ, хизматрасониҳои бонкӣ, хизматрасониҳои
фосилавӣ, инфрасохтори бонкӣ, сармоягузорӣ, низоми бонкӣ, бонкҳои тиҷоратӣ.
ОЦЕНКА БАНКОВСКИХ РИСКОВ И ЕГО РОЛЬ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
В статье рассматриваются теоретические и практические аспекты банковских рисков, важность кредита,
необходимость и его роль в ведении банковской деятельности. Авторы, опираясь в основном на полевую
литературу, постарались четко проанализировать теоретические и практические аспекты проблемы. Авторы

отмечают, что в нынешних экономических условиях одним из важнейших и приоритетных
направлений в банковской системе является учет рисков. В исследовании акцентируется внимание
на необходимости оценки банковских рисков и их влияния на работу банков. Авторы считают, что
оценка рисков играет важную роль в деятельности коммерческих банков и может обеспечить
устойчивое развитие банка. В статье также подробно анализируются формы и виды банковских
рисков, обсуждается порядок их представления и использования.
Ключевые слова: кредит, банковский заем, кредитные организации, банковские услуги, дистанционное
обслуживание, банковская инфраструктура, инвестиции, банковская система, коммерческие банки.
ASSESSMENT OF BANKING RISKS AND ITS ROLE IN THE ACTIVITIES OF COMMERCIAL BANKS OF
THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
The article discusses the theoretical and practical aspects of banking risks, the importance of credit, the need
and its role in banking. The authors, based largerly on the field literature, tried to analyze the theoretical and practical
aspects of the problem clearly. The authors note that risk accounting is one of the most important and priority
directions in the banking system in the current economic conditions the study focuses on the need to assess banking
risks and their impact on the operation of banks. The authors believe that risk assessment plays an important role in
the activities of commercial banks and can ensure the sustainable development of the bank. The article also analyzes
in detail the forms and types of banking risks, discusses the procedure for their presentation and use.
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МАВЌЕИ МИНТАЌАЊОИ ОЗОДИ ИЌТИСОДЇ ДАР САНОАТИКУНОНИИ
ИЌТИСОДИЁТИ МИЛЛЇ ВА ЊАВАСМАНДГАРДОНИИ СИЁСАТИ СОДИРОТИИ
ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Сафаров Алиљон
ДМТ
Зуњуроти намоёни хољагии љањонї, ќисми људонашавандаи муносибатњои иќтисодии
байналхалќї дар нимаи дуюми асри ХХ - минтаќањои озоди иќтисодї гардиданд. Дар
низоми робитањои хољагии љахонї минтаќањои озоди иќтисодї њамчун омили асосии
тезонидани рушди иќтисодї аз њисоби фаъолгардонии гардиши байналхалќии мол,
устуворгардонии инвестисия, мубодилаи технология, иттилоот, васеъ гардондани
љараёнњои иќтисодии интеграсионї ба шумор мераванд. То солњои 90-ум дар љањон зиёда
аз 4 њазор минтаќањои гуногуни иќтисоди ба ќайд гирифта шудаанд. Аз рўи маълумотњои
мутахассисон дар солњои охир ба воситаи минтаќањои иќтисодии гуногун зиёда аз 30% - и
гардиши моли љањонї амали гардонида мешавад. Ширкатњои байналхалќї бо вуљуди
дарёфт намудани шароитњои имтиёзнок барои фаъолияти худ, минтаќањои озоди
иќтисодиро территорияи мусоид мешуморанд, ки дар он љо фоидаи зиёдро ба даст овардан
мумкин аст. Њамин тавр, меъёри фоида дар минтаќањои озоди иќтисодї ба њисоби миёна
30-35% ва дар минтаќањои осиёгї зиёда аз -40%-ро ташкил мекунад. Муњлати азхудкунии
сармоягузорӣ дар минтаќањои озоди иќтисодї 2-3 баробар кам карда мешавад. Бисёр
ширкатњои байналхалќї аз он шањодат медињанд, ки ташкили истењсолоти худї дар
минтаќањои озоди иќтисодї ин самти муњимтарини касб кардани онњо мебошад. Яъне, аз
ин љо бар меояд, ки минтаќаи озоди иќтисодї ин ќисми фазои иќтисодиёти миллї мебошад
ва дар он љо низоми махсуси имтиёзњо ва дигар чорањои њавасмандиро истифода мебаранд.
Минтаќаи озоди иќтисодї – ин дар ин ё он сатњи территорияи озоди љуѓрофї мебошад. Дар
њисоботњои илмї ва дигар нашрияњои ташкилотњои байналхалќї барои тавсифи намудњои
гуногуни минтаќа мафњуми «минтаќањои озоди иќтисодї» истифода мебаранд. Аммо ин
мафњум ба пуррагї моњияти ин зуњуротро инъикос намекунад. Дар бисёре аз минтаќањои
озоди иќтисодї, ќоидањои иќтисодї, фишангњо, ќонунњои маъмурии махсусро истифода
мебаранд, ки аз режимњои муайяни њуќуќї ва хољагидорї озод карда намешаванд ва фаќат
барои онњо имтиёзњоро сабук мегардонанд, то ки соњибкоронро њавасманд гардонанд.
Давлат бошад, дар минтаќањои озоди иќтисодї миќёси худро фаќат барои љараёнњои
иќтисодї кам мекунад. Барои баъзе давлатњо «минтаќањои озод» аз руи мављудияташон
њамчун территорияи махсус барои шароити њаёти коргарони минтаќа, мутамарказонии
иќтидори истењсолї ва ѓайра мебошанд. Барои чунин минтаќањо мафњуми «минтаќањои
махсуси иќтисодї» рост меояд. Маќсадњои ташкили минтаќањои озоди иќтисодї аз сатњи
инкишофи иљтимої - иќтисодии давлати ташкилкунанда, наќшањои стратегии онњо ва
ѓайра вобастагї доранд. Барои њамин сабабњо ва маќсадњои ташкили минтаќањои озоди
иќтисодї дар њар як њолатњои даќиќ аз њамдигар фарќ карда мешаванд. Њамин тавр, дар
давлатњои тараќќикардаи саноатї ба монанди ИМА, Англия, Франсия минтаќањои озоди
иќтисодї барои фаъолгардонии робитањои берунииќтисодї, ташкили сиёсати минтаќавї,
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ки ба љоннок гардондани бизнеси хурд ва миёна дар минтаќањо равона карда шудааст,
баланд бардоштани рушди иќтисодї, баробар кардани фарќиятњои байниминтаќавї
ташкил карда шудаанд. Ба ин маќсадњо барои чунин категорияи соњибкорон озодии
фаъолият ва имтиёзњои калони молиявї дода мешаванд. Ин барномањо самти махсус барои
љалби сармояи хориљї надоранд. Дар баробари маќсадњо ва сабабњои ташкили минтаќањои
озоди иќтисодї дар боло номбаршуда, се вазифаи асосии онњоро ќайд кардан ба маврид
аст:
•
њавасмандгардонии содироти саноатї ва дар ин асос ба даст овардани
воситањои асъорї;
•
рушди шуѓли ањолї;
•
мубаддал гардондани минтаќањо ба методи нави хољагидорї ва рушди
хољагии миллї.
Ташкили минтаќањои озоди иќтисодї њамчун звенои муњим дар ташкили принсипњои
иќтисодиёти кушод дар муассисони онњо дида мешаванд. Фаъолияти онњо бо
либерализасия ва фаъолгардонии фаъолияти иќтисодии хориљї алоќаманд карда мешавад.
Иќтисодиёти минтаќањои озоди иќтисодї дорои сатњи баланди љањони берунаи кушод
мебошад ва режимњои гумрукї, андоз ва инвестисионї барои сармояи дохилї ва берунї
мусоид мекунанд. Ташкили минтаќањои озоди иќтисодї аз он шањодат медињад, ки давлат
ба таври пурра кушодани иќтисодиёти худро барои сармояи хориљї намехоњад ё ин ки дар
якљоягї иќлими инвестисионии махсусро истифода мекунад ё ќисман иќтисодиёти кушодро
дар намуди минтаќањои махсус истифода мекунад. Дар дањсолањои охир дар иќтисодиёти
љањонї раќобати шадид байни давлатњо дар соњаи имтиёзњои андоз ва ѓайрањо барои љалби
сармоягузорї аз дигар давлатњо пурзур гардидааст. Мављњои намудњои гуногуни имтиёзњои
андоз, дар ќонунгузории миллї ба ќайд гирифта шудаанд ва номи «инќилоби андоз» - ро ба
худ гирифтаанд. Минтаќањои озоди иќтисодї дар ин љараён наќши бенињоят намоёнро ба
иљро мерасонанд. Минтаќањои саноатї - истењсолиро ба насли дуюми минтаќањо дохил
кардан зарур аст. Онњо дар натиљаи тамоюлоти минтаќањои тиљоратӣ пайдо шуданд.
Минтаќањои саноатї – истењсолї дар территорияи дорои режими махсуси гумрукӣ ташкил
карда мешаванд, ки дар он љо мањсулоти содиротї ё ин ки воридотивазкунанда истењсол
карда мешавад. Ин минтаќањо имтиёзњои бенињоят зиёди андозӣ ва молиявиро истифода
мебаранд. Инчунин бояд ќайд кард, ки хусусан дар давлатњои рубатараќќӣ минтаќањои
содиротию – истењсолї васеъ пањн шуданд. Минтаќањои содиротию истењсолӣ (МСИ) –
њамчун натиљаи њавасмандгардонии истењсолоти содироти дар территорияњои анклавии
(анклавањои) баъзе мамлакатњо ташкил ёфтанд. МСИ ба корхонањои ватании дар њудудњои
гумрукии он љойгиршуда таъсир мекунад. Бо фирмањои хориљї робита карда истода,
роњбарони фирмањои ватанӣ сатњи донишњои технологї ва идоракунии худро баланд
мебардоранд. Модели муосири чунин минтаќањо аз оѓози сохтори минтаќавї гирифта
шудааст, ки соли 1959 дар фурудгоњи Ирландии «Шенон» ташкил карда шуда буд. Аз чунин
минтаќањо давлатњои нави саноатӣ (асосан осиёгї) самараи бенињоят зиёд ба даст оварданд.
Мантиќи ташкили минтаќањои содиротию истењсолӣ дар стратегияи иќтисодии давлатњои
рўбатараќќӣ муайян карда шуд, ки дар солњои 60-ум зарурияти њавасмандгардонии
содироти саноатӣ ва шуѓли ањолӣ аз њисоби њаракати сармояи хориљї пайдо шуданд. Дар
доираи минтаќањои содиротию - истењсолї, инчунин минтаќањои соњибкории муштарак,
минтаќањои соњибкорї, минтаќањои озоди соњибкорї ва минтаќањои махсуси иќтисодиро
људо кардан мумкин аст. Дар баробари ин корхонањое мављуд њастанд, ки барои бозори
беруни хизмат намуда, имтиёзњои махсусро истифода мебаранд. Чунин намуд МОИ сатњи
нави њамкории тарафайни иќтисодиёти миллӣ ва љањониро инъикос менамоянд, ки
пешравињои сифатӣ ва сохтории хољагињои миллї ва љањониро пешнињод намуда,
љараёнњои байналмилалигардонии њаёти хољагидориро метезонанд. Дар ин љо савол ба
миён меояд, ки тавсифи асосии минтаќањои содиротию-истењсолї ва бартарияти онњо барои
тарафњо дар чї зоњир мегардад?
• Дар ин љо њаракати молњо ва хизматњо байни давлатњо бо њаракати омилњои
истењсолот ба ќайд гирифта шуда байни њамдигар фаъолият мекунанд, ташкили вариантњои
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самаранок, ташкили робитањои иќтисодии ба њамалоќаманд ва устуворро таъмин
мекунанд.
• Объекти њамкорињои тарафайн ин соњањои иљтимоӣ ва экологї мебошанд.
• Инвестори хориљї даромади иловагиро аз њисоби режимњои имтиёзноки тиљорати
берунї, гумрукї ва молиявию- андозї ба даст меорад.
• Иштирокчии хориљї имконияти таљрибавиро ба даст оварда, шароит ва
имкониятињои фаъолияти худро дар давлати додашуда бањо медињад.
• Инвестор фаќат дар барномањои маќсаднок (технология, мошинањо, ашёњо, маводњо)
мањдудият дорад, аммо тањљизот, иншоот ва комуникатсия аз тарафи давлати ќабулкарда
пешнињод карда мешаванд.
• МОИ имконияти таъмин кардани љалби ќувваи кории арзонро бо ихтисосњои зарури
дорад.
• Њалли масъалањои маъмурї васеъ пањн карда мешаванд.
• Шароитњои инвестиссионї (ташкил ва мањдуд карани фаъолият) нисбат ба берун аз
минтаќа дорои имтиёзњои зиёд мебошанд.
Фаъолияти МОИ хусусан барои амалӣ гардонадани намудњои онњо ањамияти калон
дошта, љалби васеъи сармояи хориљї технологияи баландро пешнињод мекунад, ки
давлатњои дорои чунин минтаќањо низоми васеъи меъёрњои иќтисодї - њуќуќї ва иљтимоиро
дида мебароянд ва инчунин њавасмандии баланди шариконро таъмин менамоянд. Ин пеш
аз њама сиёсатиандозї ва молиявї буда, имтиёзњои гуногунро пешнињод мекунанд. Дар
бисёр давлатњо таљрибаи дар солњои аввали фаъолият дар муддати то 10 сол ва одатан аз 5
то 7 сол (дар Малайзия барои мисол аз андоз дар муддати аз 2 то 5 сол, дар Корея -5 сол,
дар Шри - Ланка аз 2 то 10 сол пурра озод карда мешаванд) аз андоз пурра ё ин ки ќисман
озод карда мешаванд. Дар мавриди ташкил намудани минтаќањои содиротию-истењсолї
дар давлатњои рубатараќќї ва давлатњои дорои иќтисодиёти гузариш таљрибаи имтиёзњои
гуногуни иловагї истифода мешаванд;
• барњам додани бољњои гумрукї ва дигар љамъоварињо ба молњои содиротии барои
корхонањои сектори реалї;
• аз даромад тарњ намудани андозњои ба он таалуќдошта, дар алоњидагї сумма барои
харољотњои корњои илмї-тадќиќотї ва тайёр намудани мутахасисони корї;
• озодона гирифтани ќарзи асъорї, аз он љумла бо фоизи паст;
• иљозат барои муомилоти асъори хориљї;
• тезонидани амортизатсияи сармояи асосї;
• паст кардани пардохтњои иљоравї барои замин ва иншоотњои ба иљорагирифташуда;
• тарифњои имтиёзноки наќлиёт.
Дар баъзе њолатњо озод намудан аз бољњои содиротї, андоз барои моликият, тахассус,
андозњои минтаќавї ва мањаллї илова карда мешаванд.
Дар як ќатор давлатњо коргароне, ки дар корхонањои МОИ фаъолият мекунанд аз
андоз аз даромад озод карда мешаванд. Њамаи инњо бошанд дар навбати худ иќлими
мусоиди инвестисионї ва соњибкориро ташкил мекунанд. Ба ѓайр аз ин, дар њар як давлат
дар доираи сиёсати иќтисодї шароити имтиёзноки љалби ресурсњои ватани ва хориљии
сармоягузорон ба МОИ дигаргун карда мешаванд. Чи хеле ки таљриба нишон медињад,
корхонањои соњаи истењсолоти моддї дорои шароитњои имтиёзнок мебошанд, аммо дар ин
њолат низ афзалиятњо ба инобат гирифта мешаванд. Актуалї будани ташкили минтаќањои
махсус дар Тољикистон шубњанок намебошад, балки дар вобастагї аз якчанд сабаб, њатто
он зиёд шудан мегирад. Ислоњотњои бозорї дар мамлакат амалї карда шуда истодаанд,
аммо ин раванд дар робита аз мављуд набудани стратегияи аниќ дар ин љо, марњиланокї ва
пай дар пайии ба дараљаи зарурї самаранок намебошад. Барои њамин коркардани
элементњои ислоњот дар минтаќањои алоњида, ки наќши онњоро МОИ иљро карда
метавонанд хеле ба маврид мебошад. Дар робита бо ин аќидањои нав ба тарафдории МОИ
ба вуљуд меоянд. Охиран маркази вазнинии ислоњотњои гузаронидашаванда аз марказ ба
минтаќањо гузаронида мешавад, ки ин гузаронидани сиёсати самараноки минтаќавиро
талаб мекунад ва он нафаќат аз ќисмати ислоњотњо, балки пуррагии мамлакат вобастагї
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дорад. Њангоми истифодаи самаранок МОИ ба сифати омили муњими сиёсати минтаќавї
баромад карда метавонанд. Аќидањои иќтисодии ташкил кардани МОИ дар њудуди
Љумњурии Тољикистон бояд љалби захирањои молиявї ва моддию-техникї, техника ва
технологияи муосир аз хориља, омўзиши таљрибаи хориљии идоракунии иќтисодиёт ва
тараќќиёти робитањои берунии иќтисодї, тайёркунии васеъи кадрњои баландихтисоси
техникї ва роњбарикунанда, тараќќиёти комплексии захирањои табии љумњурї,
фаъолгардонии фаъолияти сармоягузории муштарак гардад. Ањамияти баъзеи ин
маќсадњоро барои Тољикистон ба таври муфассалтар дида мебароем. Монеаи аз њама
калонтарин дар роњи тараќќиёти иќтисодиёти миллї ин норасоии сармоягузорињои дохилї
њамчун омили асосии рушди иќтисодї мебошад. Мубоњиса дар атрофи минтаќаи озоди
иќтисодї дар Тољикистон дар марњилаи њозира хислати сирф назариявї ё аниќтараш
хислати абстракционї дорад; дар бораи зарурат ва раванди ташкили минтаќаи озоди
иќтисодї сухан ронда, аз мушаххасоти созмондињии онњо њарф намезананд. Вале, масъалаи
асосї тартиб додани консепсияи чунин минтаќањо дар шароити кунонии љумњурии
соњибистиќлоли Тољикистон ба њисоб меравад. Дар шароити Тољикистон минтаќањои
озоди иќтисодї метавонанд комплексї бошанд ва истењсолоти љадидро барои бозори
дохилї ва њам содирот ташкил намоянд. Онњо метавонанд вазифањои љузъиро адо намоянд.
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МАВЌЕИ МИНТАЌАЊОИ ОЗОДИ ИЌТИСОДЇ ДАР САНОАТИКУНОНИИ ИЌТИСОДИЁТИ
МИЛЛЇ ВА ЊАВАСМАНДГАРДОНИИ СИЁСАТИ СОДИРОТИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Бо мақсади фароҳам овардани шароити мусоид барои ҷалби сармояи хориҷӣ, технологияи нав, барои
бунёди инфрасохтори муосир, ҷиҳати мусоидат ба масъалаҳои шуғли аҳолӣ ва таъсиси ҷойҳои нави корӣ,
инчунин ғани намудани бозори дохилӣ ва истеъмолӣ, маҳсулоти саноатӣ, баланд бардоштани сатҳу сифати
зиндагии аҳолӣ, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи минтақаҳои озоди иқтисодӣ» ва Низомномаҳои
минтақаҳои озоди иқтисодӣ қабул карда шуд.
Калидвожањо: минтаќаи озоди иќтисодї, сармягузорї, маблаѓгузорї, тиљорат, сиёсат, содирот,
воридот,њавасмандкунї
РОЛЬ СВОБОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН В ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ЭКОНОМИКИ И СТИМУЛИРОВАНИЯ ЭКСПОРТНОЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ
ТАДЖИКИСТАН
В целях создания благоприятных условий для привлечения иностранных инвестиций, новых технологий для
строительства современной инфраструктуры, содействия занятости и создания новых рабочих мест, а также для
обогащения внутренных и потребительских рынков промышленной продукцией, повышения уровня жизни, приняли
закон Республики Таджикистана «О свободных экономических зонах» и Положение о свободных экономических
зонах.
Ключевые слова: свободная экономическая зона, инвестиции, торговля, политика, экспорт, импорт, льготы.
THE ROLE OF FREE ECONOMIC ZONES IN THE INDUSTRIALIZATION OF THE NATIONAL ECONOMY
AND THE STIMULATION OF EXPORT POLICIES IN TAJIKISTAN
The Law The Republic of Tajikistan adopted the “On Free Economic Zones” and the Regulations on Free Economic
Zones in order to create favorable conditions for attracting foreign investment, new technologies for the construction of
modern infrastructure, to promote employment and create new jobs, as well as to enrich the domestic and consumer markets,
industrial products, improving living standards.
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ТАНЗИМ ВА ИНКИШОФИ НИЗОМИ БОНКӢ ДАР СОҲАҲОИ
ИҚТИСОДИЁТИ КИШВАР ВА КАМБУДИҲОИ ОН
Њикматов С.Њ., Мањмадризоиён С. Њ., Азимов М.М.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Давлат барои амалисозии ҳадафҳои стратегии рушди миллӣ, махсусан рушди соҳаҳои
воқеъии иқтисодиёт, индустриалӣ кунонии онҳо тамоми чораҳои хешро андешида
истодааст, ба монанди маблағгузории буҷетӣ, ки он сол аз сол зиёд хоҳад гашт. [1, с28]. Бояд
қайд намуд, ки бо баробари маблағгузории буҷетӣ барои рушди соҳаҳои иқтисодиёти
кишвар, инчунин маблағгузории низоми бонкии кишвар дар рушди соҳаҳои иқтисодиёт,
махсусан рушди фаъолияти соҳибкории истеҳсолӣ нақши муҳим бозида истодааст. Ба
ҳамагон маълум аст, ки дар рушди соҳаҳои иқтисодиёт, махсусан иқтисодиёти воқеъии
кишвар ва рушди фаъолияти соҳибкории онҳо нақши низоми бонкии ҷумҳурӣ хеле назаррас
мебошанд. Аз ин рӯ, Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон, мӯҳтарам Эмомали Раҳмон дар ҳар як баромадҳои худ бо баробари
рушди фаъолияти соҳибкори дар кишвар, инчунин барои рушди низомӣ бонкӣ диққати
махсус медиҳад, ки он барои рушди соҳаҳои иқтисодиёт, махсусан иқтисодиёти воқеъии
кишвар, шароити мусоиди молиявӣ – қарзи фароҳам хоҳад овард. [12, с.3]. Дар амалисозии
сиёсати иҷтимоию иқтисодии Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва рушди иқтисодиёти
кишвар, махсусан соҳаҳои воқеъии он рушди низоми бонкӣ ҷои намоёнро ишғол
менамоянд. Бинобар ин барои таъмини рушди низоми бонкии кишвар, беҳтар намудани
сифати хизматрасонии онҳо дар тамоми минтақаҳои ҷумҳурӣ ва аз тарафи давлат дастгирӣ
намудани онҳо, дар айни замон хеле муҳим мебошад, чунки таъсири буҳрони молиявию
иқтисодии ҷаҳонӣ то ҳол давом дорад, ки онро дар мисоли барҳамхурдани якчанд бонкҳои
тиҷоратӣ ва ташкилотҳои молиякунонии хурд, дар сатҳи муфлисшавӣ қарор доштани 2 –
бонки тиҷоратӣ : ҶСК « Агроинвестбонк» ва ҶСК «Тоҷиксодиротбонк». [11,с.5]. Инак дар
соли 2017 аз буҷети ҷумхуриявӣ барои рушди соҳаҳои саноат ( саноати истеҳсоли маъдани
кӯҳӣ; истехроҷ ва коркарди канданиҳои фойданок ва ғайра ) ба маблағи 114343,6 ҳазор
сомонӣ, дар соли 2018 – 133083 ҳазор сомонӣ, дар соли 2019 – 156092 ҳазор сомонӣ, ки
нисбати соли 2017 қариб 1,5 баробар зиёд мебошад; барои соҳаи кишоварзӣ – дар соли 2017
– 102134 ҳазор сомонӣ; дар соли 2018 – 160037 ҳазор сомонӣ; дар соли 2019 – 147487 ҳазор
сомонӣ, ки нисбати соли 2017 қариб 1,6 маротиба афзоиш ёфтааст. [10,с.123] Бо баробари
маблағгузорӣ аз буҷети ҷумҳуриявӣ барои рушди соҳаҳои иқтисодиёти кишвар, инчунин аз
буҷетҳои маҳаллӣ низ маблағгузорӣ амалӣ карда мешавад. Инак, дар соли 2016 ба соҳаи
саноат ( саноати маъдани кӯҳӣ ва истехроҷ ва коркарди канданиҳои фоиданок ) - 91596,9
ҳазор сомонӣ; соли 2017 – 97600 ҳазор сомонӣ; дар соли 2018 – 101126 ҳазор сомонӣ ва дар
соли 2019 – 102675 ҳазор сомонӣ, ки он нисбати соли 2018 қариб 1,4 баробар зиёд мебошад.
Ба соҳаи кишоварзӣ дар соли 2016 – 83525 ҳазор сомонӣ; дар соли 2017 – 91596,9 ҳазор
сомонӣ; дар соли 2018 - ва дар соли 2019, ки он нисбати соли 2018 қариб 1,6 баробар зиёд
мебошад. [2, с2]. Қайд кардан ба маврид аст, ки бо баробари маблағгузории буҷетӣ барои
рушди соҳаҳои иқтисодиёти кишвар, махсусан соҳаҳои воқеъии иқтисодиёт ва фаъолияти
соҳибкории онҳо, маблағгузории низоми бонкӣ ҷои намоёнро ишғол мекунад, ки ҳаҷми он
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сол аз сол афзоиш ёфта, дар рушди иҷтимоии кишвар ҳиссаи арзандаи худро хоҳад гузошт.
[2,с.4] Дар айни замон дар ҷумҳурӣ миқдори низоми бонкҳо аз рӯи моликият: Бонки давлатӣ
1 адад; Бонкҳо бо иштироки давлат – 3 адад; Бонкҳои хусусӣ – 6 адад ва Бонкҳои хориҷӣ –
6 адад. Миқдори ташкилотҳои қарзӣ: аз ҷумла ФҚХ дар соли 2015 – 123 адад; дар соли 2016
– 104 адад ТҚХ ( ташкилотҳои қарзии хурд); дар соли 2017 – 84 адад ва соли 2018 – 79 адад
фаъолият намуда истодаанд, ки онҳо ба тамоюли камшавӣ майл доранд. [7,с.65]. Бояд гуфт,
ки тағйирёбии миқдори онҳо ба қоидаҳои муносибатҳои иқтисоди бозорӣ алоқаманд буда,
яъне аз сатҳи рақобатпазирии онҳо вобаста мебошад. Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки дар
солҳои 2015 – 2018 дороиҳои низоми бонкӣ низ тағйир ёфта истодааст. Инак, дар моҳи
декабри соли 2015 – 18,6 млрд. сомонӣ ё ки 27,6 %; дар декабри соли 2016 – 21,2 млрд. сомонӣ
ёки 31 % ; дар декабри соли 2017 – 20,9 млрд. сомонӣ ёки 22 % ва дар соли 2018 – 21,2 млрд.
сомонӣ ёки 22,7 % ташкил намуданд. [10,с.120] Ҳиссаи дороиҳои ташкилотҳои қарзӣ (ТҚ) аз
рӯи намуди онҳо дар соли 2018: Бонкҳои низомсоз - 42,0 %; бонкҳои хориҷӣ – 10,0 %; дигар
бонкҳо – 33,0 % ва ташкилотҳои молиявии хурд (ТМХ) – 15,0 % - ро ташкил дод. [10,с.120].
Сохтори қарзҳои додашуда дар солҳои 2017 – 2018 аз рӯи соҳаҳои иқтисодиётӣ: декабри
2017 соҳаҳои кишоварзӣ – 7,0 %; саноат – 47 %; сохтмон – 9,0 %; савдои хориҷӣ – 14,0 % ва
истеъмолот 20 % - ро ташкил дод, ки ҳиссаи соҳаҳои кишоварзӣ ва сохтмон кам мебошанд
нисбати соҳаҳои истеъмолот ва савдои хориҷӣ. Дар моҳи декабри соли 2018 дар соҳаи
кишоварзӣ – 9,0 %; соҳаи саноат – 19 %; соҳаи сохтмон – 14 %; савдои хориҷӣ – 21 % ва
истеъмолот – 29 % ташкил доданд, ки сохтори соҳаи саноат нисбати соли 2017 ба 28% кам
гаштааст, ки бо сиёсати саноатикунонии иқтисодиёти давлат номувофиқ мебошад. [7,с.65]
Ба ақидаи мо ҳаҷми қарзҳои додашуда аз тарафи низоми бонкӣ, махсусан ташкилотҳои
қарзии хурд барои амали намудани сиёсати индустриаликунонии иқтисодиёти кишвар,
махсусан барои рушди соҳаҳои истеҳсолӣ, пеш аз ҳама соҳаи саноат бояд зиёдтар
қарздиҳиро ба роҳ мемонданд, онгоҳ, фаъолияти онҳо ба мақсад мувофиқ мебуд. [4,с.78] Чӣ
хеле ки дар боло қайд карда шуд, миқдори низоми бонкӣ дар ҷумҳурӣ дар солҳои охир ба
камшавӣ майл дорад, ки аз таҳлилҳои нишондиҳандаҳои омории БМТ дар солҳои охир
маълум гашт, ки сабаби асосии камшавии миқдори онҳо ба рақобати бозори қарзӣ тоб
оварда натовонистани баъзе ташкилоти низоми бонкӣ бо сабаби торафт паст шудани
даромаднокии онҳо буда, ба заиф шудани пардохтпазирӣ ва иҷро карда натавонистани
ӯҳдадориҳои молиявӣ дар назди мизоҷон гардиданд, ки он сабаби аз байн рафтани чунин
низоми бонкӣ гардида истодаанд. [6,с.465]. Дар соли (декабри) 2015 даромадҳои умумии
низоми бонкии кишвар – 1,9 млрд. сомонӣ; дар соли 2016 – 0,9 млрд. сомонӣ; дар соли 2017
– 1,7 млрд. сомонӣ ва дар соли 2018 – 1,9 млрд. сомониро ташкил дод. Фоида (зарари) онҳо
дар ин давра: соли 2015 – 29,4 млн. сомонӣ; дар соли 2016 – 606,0 млн. сомонӣ; дар соли 2017
– 14,2 млн. сомонӣ ва дар солӣ 2018 – 274,6 млн. сомонӣ, яъне то соли 2018 низоми бонкии
ҷумҳурӣ натиҷаи молиявии худро бо зарар ҷамъбаст намуданд ва дар соли 2018 фойдаи
низоми бонкӣ бо 274,6 млн. сомонӣ ҷамъбаст гардид, ки он шаҳодати рушди низоми бонкӣ
дар кишвар мебошад. [9,с.5. Аз нишондиҳандаҳои молиявии ташкилотҳои низоми бонкӣ
маълум гашт, ки дар солҳои охир бо сабаби паст будани сатҳи даромаднокии онҳо ва бо
пуррагӣ ва саривақт иҷро карда натовонистани ӯҳдадориҳои молиявӣ (қарзӣ) дар назди
мизоҷон, сабаби зиёд гаштани шикоятҳо ва норизогиҳои онҳо ба миён омадаистодааст, ки
он дар навбати худ барои рушди соҳаҳои иқтисодиёт ва фаъолияти соҳибкории кишвар,
таъсири манфии худро хоҳад расонид. [11,с.5]. Аз таҳлили маълумотҳои вазъи низоми
бонкии кишвар дар солҳои охир маълум гашт, ки дар фаъолияти ташкилотҳои қарзӣ
камбудиҳои муайян ҷой доранд, ки онҳо: Бо мутахасисони касбии замонавӣ ва таҷрибаи
кории байналмиллалии бонкӣ таъмин набудани кормандони низоми бонкӣ; Паст будани
маданияти қарздиҳӣ ва дар фаъолият аҳамияти ҷиддӣ надодан ба идоракунии хавфи қарзӣ;
Торафт зиёд гаштани арзу шикоятҳо нисбат ба кормандон ва сифати хизматрасонии низоми
бонкӣ; Надоштани стратегияи воқеии муайяни рушди фаъолияти соҳибкорӣ, махсусан
соҳибкории истеҳсолӣ; Саривақт барнагаштани қарзҳо ва надоштани сиёсати фоизие, ки
ҳавасмандии қарзгирандагонро таъмин намояд; Дар сатҳи паст қарор доштани корҳои
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таблиғоту ташвиқотӣ барои баланд бардоштани боварии аҳолӣ ва ҷалби сармоягузорону
соҳибкорон; Вусъат набахшидани амалиётҳои ғаёринақдӣ аз ҷумла пешниҳод накардани
имтиёзҳо барои ин гуна амалиётҳо;
–Ҷой доштани баъзе ҳолатҳои қонуншиканӣ аз тарафи кормандони низоми бонкӣ (ба
монанди сарзадани ҳолатҳои корупсионӣ); игар камбудиҳои характери маъмурию
«бюрократӣ» дошта то ҳол дар баъзе низоми бонкӣ ҷой дорад, ки он ба рушди фаъолияти
ташкилотҳои қарзӣ ва рушди фаъолияти соҳибкории кишвар таъсири манфӣ мерасонад. Ба
ақидаи мо барои бартараф кардани камбудиҳои ҷойдошта дар низоми бонкӣ чораҳои
зеринро андешидан лозим: Такмили дастгирии молиявии давлат дар ҳолатҳои душвории
молиявии низоми бонкӣ дар шакли қарзи имтиёзноки буҷетӣ, ёрии молиявии кӯтоҳмуддат
ва ғайра;
– Дар асоси озмуни воқеъӣ интихоб намудани вазифаи роҳбар ва мутахассисони
кормандони низоми бонкӣ; Баланд бардоштани сатҳи тахассусии роҳбарону мутахассисони
ташкилотҳои қарзӣ бо роҳи ташкили курсҳои кӯтоҳмуддату дарозмуддати такмили ихтисос
дар ҷойҳо ва берун аз ҷумҳурӣ; Баланд бардоштани масъулият ва сифати хизматрасонии
кормандони низоми бонкӣ бо роҳи баланд бардоштани ҳавасмандии модди ва маънавии
онҳо;
– Ҷорӣ намудани хизматрасониҳои муосири бонкӣ;
– Баланд бардоштани фарҳанги қарздиҳӣ, такмил ва таҷдиди сиёсати қарзӣ;
– Тоза кардани тавозун аз дороиҳои беэътимод, аз ҷумла гаравҳои гирифташуда;
– Такмил додани ҳамкориҳо дар самти ҷалби сармояи арзон ва дарозмуҳлат;
– Васеъ намудани доираи ҳисоббаробаркуниҳои ғайринақдӣ ва таъмини соҳибкорон
бо терминалҳо;
– Фаро гирифтани бахшҳои нави қарздиҳӣ, аз ҷумла маблағгузорӣ намудан ба рушди
деҳот, соҳаи сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ;
– Баланд бардоштани боварии аҳолӣ ба низоми бонкӣ;
– Дигар чорабиниҳое, ки барои рушди низоми бонкӣ ва рушди соҳаҳои иқтисодиёти
кишвар, махсусан соҳибкории истеҳсолӣ алоқаманд аст, ҷорӣ ва таъмин карда шавад.
[5,с.96]
Ба андешаи мо, агар пешниҳодҳои илмии дар боло зикршуда, амалӣ шавад ва ҳатто
як қисми он дар амалияи фаъолияти низоми бонкӣ ҳаллу фасли худро ёбанд, онгоҳ гуфтан
мумкин аст, ки рушди низоми бонкии ҷумҳурӣ хоҳад таъмин гашт, ки он дар навбати худ
рушди соҳаҳои афзалиятноки иқтисодиёти мамлакатро, махсусан соҳаҳои воқеъи ва
фаъолияти соҳибкории кишварро хоҳад таъмин намуд.
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ТАНЗИМ ВА ИНКИШОФИ НИЗОМӢ БОНКӢ ДАР СОҲАҲОИ ИҚТИСОДИЁТИ КИШВАР ВА
КАМБУДИҲОИ ОНҲО
Аз маълумотњои љамъбастии Вазорати рушди иќтисод ва савдо нишондињандањои асосии
макроиќтисодии Љумњурии Тољикистон дар соли 2018 маълум гашт ки ба оќибатњои манфии омилњои
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берунї нигоњ накарда, рушди муътадили иќтисодии кишвар нигоњ дошта шудааст. Тањлили вазъи иќтисодии
кишвар дар соли 2018 нишон дод, ки рушди иќтисодӣ асосан аз њисоби афзоиши мањсулоти саноатї,
кишоварзї, гардиши савдои чакана, хизматрасонӣ ва ѓайра таъмин карда шудааст. Бояд гуфт, ки дар
таъмини рушди иҷтимоию иќтисодии кишвар наќши низоми бонкӣ махсусан ташкилотњои ќарзии хурд дар
рушди соњибкории истењсолӣ бенињоят назаррас мебошад. Дар айни замон рушди ин соња хеле муњим
мебошад , чунки маблаѓгузории соњањои иќтисодї аз њисоби буљети давлати барои рушди тамоми соњањои
иќтисодї кифоя нест ва соњаи иќтисодиёти кишвар, махсусан рушди фаъолияти соњибкори бо маблаѓгузории
ташкилотњои ќарзӣ ниёз доранд.
Калидвожањо: ќарзи хурд, дороињо, сиёсати ќарзї, тавозун, даромад,фоида, њисса, сохтор.
БАНКОВСКАЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН ПО РАЗВИТИЮ ОТРАСЛЕЙ
ЭКОНОМИКИ И ИХ НЕДОСТАТКАМ
Обобщенные данные Министерства экономического развития и торговли Республики Таджикистан за
2018 год показывают, что основные макроэкономические показатели Республики Таджикистан в 2018 году
были сохранены за счет негативного воздействия внешних факторов, промышленное, сельскохозяйственное
производство, розничная торговля, услуги и т.д. Следует отметить, что роль банковской системы, особенно
микрокредитных организаций, в развитии предпринимательства чрезвычайно важна для обеспечения
социально-экономического развития страны. В настоящее время развитие этого сектора очень важно,
поскольку финансирование отраслей экономики из государственного бюджета недостаточно для развития
всех секторов экономики и экономики страны, особенно развития предпринимательской деятельности с
финансированием кредитных организаций. и недостатки не являются исчерпывающими, так как эта статья
предназначена для устранения недостатков кредитной индустрии страны.
Ключевые слова: микрозаймы, активы, кредитная политика, баланс, доход, прибыль, доля, структура.
THE BANKING REGULATION OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN ON THE DEVELOPMENT OF
ECONOMIC SECTORS AND THEIR SHORTCOMINGS
Summarized data of the Ministry of Economic Development and Trade of the Republic of Tajikistan for 2018
show that the main macroeconomic indicators of the Republic of Tajikistan in 2018 were preserved due to the
negative impact of external factors. industrial, agricultural production, retail, services, etc. It should be noted that
the role of the banking system, especially micro-credit organizations, in the development of entrepreneurship is
extremely important for ensuring the socio-economic development of the country. Currently, the development of this
sector is very important, since financing sectors of the economy from the state budget is not enough for the
development of all sectors of the economy and the economy of the country, especially the development of
entrepreneurial activity with financing of credit organizations. and the shortcomings are not exhaustive, as this
article is intended to eliminate the shortcomings of the country's credit industry.
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БОЗОРИ ХИЗМАТРАСОНИЊОИ БОНКӢ ВА ТАМОЮЛИ РУШДИ ОН ДАР
ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
Сайфуров К.Ф. Фозилова Ш.Б. Собиров М.М.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Дар шароити мураккабгардии муносибати мизоҷ бо ташкилотҳои қарзӣ
мукаммалгардонии хизматрасониҳои бонкӣ заминаи мусоидест ҷиҳати ба роҳ мондани
муносиботи самарабахш ва саривақтӣ. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон низ хизматрасониҳои
147

бонкии аз ҷониби ташкилотҳои қарзӣ пешниҳодшаванда ниёз ба мукаммалгардонӣ доранд.
[1, 18с] Имрӯз хизматрасониҳои бонкӣ ҳамчун қисми муҳими бозори бонкӣ дониста шуда,
омилҳои зиёде метавонанд ба инкишофёбӣ ва рушди онҳо сабаб гарданд. Ушаков Д.Н.
инкишофёбиро ҳамчун раванди гузариш аз як сатҳ ба сатҳи дигар, яъне ба сохти нисбатан
мукаммалгашта арзёбӣ менамояд. [6, 22с] .
Дар асоси омӯзиш ва таҳлили адабиётҳои иқтисодӣ мо як катор омилҳое, ки ба рушди
бозори хизматрасониҳои бонкӣ таъсири зиёд доранд гурӯҳбандӣ намудем (расми 1) [4,62с].
Расми 1. Омилҳои ба рушди хизматрасониҳои бонкӣ таъсиррасонанда
ОМИЛҲО

Иқтисодӣ
1. Вазъи иқтисодӣ
дар мамлакат;
2.Сатҳи
даромаднокии
аҳолии.

Давлатӣ-ҳуқуқӣ
1. Санадҳои меъёри
ва ҳуқуқӣ;
2. Сиёсати давлатӣ
дар самти фаъолияти
бонкӣ;
3. Андозбандӣ;
4. Рақобатнокӣ.

Иҷтимоӣ
1. Боварии аҳолии ба
низоми бонкӣ;
2. Саводнокии
молиявии аҳолӣ;
3. Раванди иҷтимоидемографии аҳолӣ

Маркетингӣ
1.Рушди устувори
низоми бонкӣ;
2. Рушди пайвастаи
технологияҳои
иттилоотӣ.

Вазъи иқтисодии кишвар ба тартиби кори бонкҳо ва фаъолияти онҳо, инчунин ҷалби
мизоҷон ба бонк таъсири зиёд дорад. Яъне, бо дарназардошти нишондиҳандаҳои
макроиқтисодӣ сатҳи таваррум, даромади аҳолӣ, сатҳи бекорӣ ва ғайраҳо метавонад
фаъолияти бонкҳоро тағйир диҳанд. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон то солҳои 2000-ум аз сабаби
ноустувор будани вазъи иқтисоди бонкҳо наметавонистанд фаъолияти самаранок ва вазъи
устувор дошта бошанд. Воқеан бо интишори пули миллӣ Сомонӣ мо тавонистем сар карда
аз солҳои 2000 – ум иқтисодиёти худро рушд диҳем ва дар баробари ин ташкилотҳои қарзӣ
низ зина ба зина инкишоф ёбанд. Инчунин зикр намудан ба маврид аст, ки буҳрони
молиявие, ки соли 2008 ба вуқуъ пайваста буд бисёре аз мамлакатҳои абарқудратро аз
инкишофёбӣ боздошт ва ба иқтисодиёти онҳо зарари ҷиддӣ расонид. Дар баробари ин
сатҳи даромади аҳолӣ коҳиш ёфта, шумораи ҷойҳои корӣ низ кам гардиданд, ки ин ҳама ба
фаъолияти ташкилотҳои қарзӣ бетаъсир намонд. Омили дигаре, ки ба рушди
хизматрасониҳои бонкӣ таъсири зиёд дорад ин рақобатпазирӣ дониста мешавад. Дар воқеъ
имрӯз рақобатпазирӣ дар фаъолияти ташкилотҳои қарзӣ мақоми махсус дорад ва
ташкилотҳои қарзиро зарур аст барои нигоҳдории рақобатнокии худ аз усулҳои муосир ва
таҷрибаи ташкилотҳои қарзии хориҷии кишвар истифода намоянд. Бояд қайд намуд, ки дар
Ҷумҳурии Тоҷикистон бозори хизматрасониҳои бонкӣ ба таври якзайл рушд надорад. Дар
баъзе минтақаҳо ин хизматрасониҳо агар тамоюли инкишофёбӣ дошта бошанд, дар
минтақаҳои дигар тамоюли инкишофёбӣ ба назар намерасад. Махсусан минтақаҳои
дурдасти кишварро метавон арзёбӣ намуд, ки аҳолӣ ба хизматрасонҳои бонкӣ ба таври
зарурӣ дастраси надорад. Инчунин таҷрибаи давлатҳои рушдёфта нишон медиҳад, ки
бонкҳои давлатӣ дар бозор нисбат ба дигар бонкҳо рақобатпазириашон устувортар аст.
Зеро ин бонкҳо дастраси ба маблағҳои буҷетиро доро мебошанд ва аз ин маблағҳо
метавонанд истифода намоянд. Дастрасї ба ин маблағҳо метавонад вазъи рақобатпазирии
ин гуна бонкҳоро хубтар гардонад. Вобаста ба ин метавонем БДА ҶТ «Амонатбонк» - ро
мисол орем, ки дар мамлакати мо ягона бонки давлатӣ дониста мешавад. Њамчунин ин бонк
нисбат ба дигар ташкилотҳои қарзии амалкунанда дар минтақаҳои дурдасти кишвар
шуъбаҳо ва марказҳои хизматрасонии худро дорад ва ба мардум бештар хизматрасониҳои
бонкиро пешниҳод менамояд. Тибқи нишондиҳандаҳои омори соли 2018 БДА ҶТ
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«Амонатбонк» дар ҳудуди кишвар бо 75 филиал, 509 марказҳо хизматрасонии бонкӣ ва 232
нуқтаҳои интиқоли маблағ ба мардум хизмат расонидааст. Дар ин сол активҳои бонк 39%
ва сармояи он 12% зиёд гардидаанд. Шумораи амонатгузорони ин бонки давлатӣ низ сол
аз сол афзоиш ёфта дар соли 2018 ба 1,1 млн нафар расиданд. Дорандагони кортҳои
пардохтии ин бонк дар ин сол 47% зиёд гардидаанд. Тибқи омори БМТ аз ҳаҷми умумии
кортҳои бонкии бароварда шуда 74 % онҳо ба БДА ҶТ «Амонатбонк» рост меояд. Аз ин рӯ
зикр намудан ба маврид аст, ки БДА ҶТ «Амонатбонк» бо дастраси ба маблағҳои буҷети
харҷи бештар кӯшиш намуда истодааст, то ба аҳолӣ махсусан ба соҳибкории хурду миёна
қарзҳои имтиёзнок пешниҳод намояд, ки ин боиси рушди иктисодиёт дар маҷмуъ мегардад.
Ин ҷо метавон қайд намуд, ки омили муҳим барои инкишофёбии ин бонк ин боварии аҳолӣ
дониста мешавад. Яъне, бо мақоми давлатӣ доштан БДА ҶТ «Амонатбонк» тавонистааст
ба боварии аҳолӣ сазовор гардад. Ва ин омил дар рушди минбаъдаи ин бонк ба ақидаи мо
таъсири калидӣ дорад. Дигар омиле, ки ба фаъолияти ташкилотҳои қарзӣ бевосита
таъсиррасонанда ба фикри мо ин боварии аҳолӣ ба бонкҳо ва низоми бонкӣ ба ҳисоб
меравад. Барои ташкилотҳои қарзӣ ҷалби маблағҳои озоди аҳолӣ ҳамчун амонату пасандоз
омили калидӣ дониста шуда, дар шароити муосир ҳаҷми маблағҳои ҷалб карда шуда, дар
аксари кишварҳо то ба 80 –90%- и кулли дороиҳои бонкҳо баробар аст. Агар аҳолӣ
маблағҳои худро барои нигоҳдорӣ ба бонкҳо пешниҳод намояд ин заминаи мусбиест барои
идома ёфтани фаъолияти бонк дар оянда. Боварии аҳолии имрӯз на танҳо барои
ташкилотҳои қарзӣ балки барои тамоми иктисодиёти кишвари мо муҳим арзёбӣ мегардад.
Масъалаи боварии аҳолӣ ба сохтори бонкӣ метавонад аз нуқтаи назари фалсафӣ,
психологӣ, иҷтимоӣ, иқтисодӣ таққиқ карда шавад. Ҷабҳаи психологии боварӣ ба сохтори
бонкӣ бениҳоят аҳамиятнок дониста мешавад. Боварӣ ҳамчун вазъи психологии инсон аз
ахлоқи ӯ вобаста аст. Масалан, агар муносибат бо бонк барои муштари натиҷаи мусбӣ дода
бошад дар ин ҳолат муштарӣ метавонд дар оянда низ бо ин бонк ҳамкорӣ намояд, агар
натиҷа дилхоҳ набошад муштарӣ дигар бо ин бонк ҳамкорӣ наменамояд. Аз ин лиҳоз
ташкилотҳои қарзиро зарур аст баҳри ба даст овардани боварии аҳолӣ ин нуқтаро
фаромӯш насозанд. Ба назари мо барои ба даст овардани боварї мўњлати зиёд лозим аст то
ањолї хулосаи худро нисбати бонк барорад. Яъне, фаъолияти софдилонаи бонк аз ҷониби
аҳолӣ баҳогузорӣ карда мешавад ва баъдан аҳолӣ нисбати ин бонк боварӣ ҳосил менамояд.
Агар фаъолияти бонк ғаразнок бошад, ин бонк метавонад дар як муддати кутоҳ муфлис
гардад. Масъалаи муҳим ин боварии аҳолӣ барои низоми бонкии Ҷумҳурии Тоҷикистон ин
сохтор дониста мешавад. Махсусан фаъолияти баъзе ташкилотҳои қарзӣ солҳои 2017- 2018
боиси кам гардидани боварии аҳолӣ нисбати сохтори бонкӣ гардид. Инчунин қайд намудан
ба маврид аст, ки дар қонунгузории амалкунандаи бонкӣ мавқеи амонатгузорон ба таври
мушаххас аниқ нагардидааст, ки ин омили муҳим ба хисоб меравад. Тибқи нишондоди
Ушакова Д.И. боварӣ – ин бузургие ба ҳисоб меравад, ки баҳодиҳии он мушкил аст [6, 28с].
Њамин тавр таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки боварӣ ба низоми бонкии мо имруз аз
якчанд омилҳои асосӣ иборат мебошад, ба монанди:
• сатҳи дастрасии муштариён ба иттилоот дар бораи фаъолияти бонк;
• дараҷаи танзим ва назорати низоми бонкӣ аз ҷониби давлат;
• дараҷаи муносибати бонк бо муштарӣ ва ҳалли одилонаи мушкилиҳое, ки миёни
муштарӣ ва бонк ба амал меоянд;
• ҷой надоштани низоми махсусе, ки барои боз пас гирифтани амонат ва пасандозҳое,
ки муштариён дар бонк гузоштаанд мусоидат намояд;
• фаъолият намудан тибқи шартномае, ки миёни муштарӣ ва бонк ба имзо расидааст;
• сатҳи коррупсия дар ташкилотҳои қарзӣ ва ғайра. [2, 59с]
Њамин тавр яке аз омили асосие, ки имрӯз ба ақидаи коршиносон муҳим аст, ин
дастрасии мизоҷон ба иттилоот дар бораи фаъолияти ташкилоти қарзӣ мебошад. Яъне,
таъмини мизоҷон бо маълумотҳои бонкӣ шаффофияти фаъолияти бонкро нишон дода,
дараҷаи боварии мизоҷро нисбати бонк меафзояд. Њангоми вусъат ёфтани муносибатҳо ва
баланд гардидани сатҳи хавфҳо дар фаъолияти ташкилотҳои қарзи талабот ба маълумот
149

зиёд мегардад. Имрӯз муштариён маълумот оиди фаъолияти ташкилотҳои қарзиро танҳо
ба воситаи Интернет ва ё ВАО мегиранд, ки ин онҳоро қаноъатманд намегардонад. Воқеан
чи тавре, ки бонкҳо ҳангоми пешниҳоди қарз муштарии худро ҳамаҷиҳата таҳлил
менамоянд ва маълумотҳои зиёдеро оиди фаъолияти ӯ ҷамъоварӣ мешаванд, муштарӣ низ
ҳангоми пешниҳоди маблағ ба бонк ҳамчун пасандоз бояд аз маълумоти зиёд оиди
фаъолияти бонк бархурдор бошад. Дар шароити имрӯза бонкҳо бештар ба хавфи карзӣ ва
фоизӣ дучор гардида истодаанд. Воқеан, имрӯз талабот ба информатсия на танҳо барои
муштариён, балки барои ташкилотҳои қарзӣ низ муҳим дониста мешавад. Бо пешниҳоди
қарз ташкилотҳои қарзӣ кӯшиш менамоянд оиди қарзгиранда маълумоти бештар дошта
бошанд. Имрӯз дар низоми бонкии Ҷумҳурии Тоҷикистон новобаста аз оне, ки аксари
муштариён нисбати бонкҳо муносибати беғаразона доранд, хавфи барнагаштани карзҳо
бениҳоят баланд аст. Ин омил метавонад ба ноустувории вазъи ташкилоти қарзӣ оварда
расонад. Аз ин рӯ, ташкилотҳои қарзӣ кӯшиш ба харҷ медиҳанд, то маълумоти дақиқ ба
даст оварда бошанд. Дар кишварҳои хориҷа аслан ҷамъоварии маълумот оиди муштариён
ба души бюроҳои қарзӣ вогузор карда шудааст. Бюрои қарзӣ метавонад муштариро дақиқ
омӯзад ва ба вазъи молиявии он дуруст баҳо диҳад, ки ин болоравии хавфҳои бонкиро
коҳиш медиҳанд. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Ќонун «Дар бораи таърихи қарз» 26 – уми
марти соли 2009 қабул гардидааст. Тибқи нишондоди қонуни мазкур таърихи қарз ин
иттилооти мусбат ё манфии иҷрои уҳдадориҳои субъекти таърихи қарз аз руйи шартномае,
ки дар Бюрои таърихи қарз нигоҳ дошта мешавад ба ҳисоб меравад. Худи иттилоот бошад
ҳамчун маълумот дар бораи субъекти таърихи қарз, ки дар воситаҳои алоқаи электронӣ ва
сабтҳои коғазӣ, ки иштирокчиёни системаи ташаккули таърихи қарз пешниҳод мекунанд ва
истифодаи он, ки дар мавриди зарурӣ бо имзои электронии рақами тасдиқ карда мешавад
дар қонуни мазкур шарҳ дода шудааст. Инчунин дар Ќонуни мазкур Бюрои қарзи шахсони
ҳуқуқӣ, ки ҳамчун ташкилоти тиҷорати тибқи тартиби муқаррарнамудаи Ќонуни мазкур
барои ташкилу коркард, нигоҳдошти таърихи қарз, пешниҳоди ҳисоботи қарз ва дигар
иттилоот хизмат мерасонад. Њамин тариқ бояд зикр намуд, ки Ќонуни мазкур фарогирӣ
чабҳаҳои муҳими фаъолияти Бюроҳои қарзӣ мебошад. Вале имрӯз аксари филиалҳо ва
марказҳои хизматрасонии бонкҳо дар минтақаҳои ҶТ аз Бюрои мазкур кор намегиранд ва
ин боиси барнагаштани қарзҳо ва фоизи онҳо мегардад. Њамин тавр метавон қайд намуд,
ки бонкҳо ҳангоми фаъолияти худ ба хавфҳои гуногун дучор мегарданд. Аз ин лиҳоз
фаъолияти бонкӣ ин шакли соҳибкориест, ки аз болои он танзим ва назорати доимӣ бурда
мешавад.
Муравьева А.В. бар он ақидааст, ки фаъолияти бонкӣ бо тамоми самтҳои муҳими
иктисодиёт алоқамандӣ дошта, аз амонат ва пасандозҳои аҳолӣ вобастагии беандоза дорад.
[4,68с] Дар аксари кишварҳои олам, инчунин дар Љумҳурии Тоҷикистон ташкилотҳои
қарзӣ қисми зиёди амалиётҳои худро аз ҳисоби маблаѓҳои пасандози ба роҳ мемонанд. Ин
омил имрӯз барои бонкҳо муҳимияти зиёдеро касб намудааст. Яъне вақте ки қисми зиёди
муштариён маблаѓњои худро аз њисобҳои бонкҳо гирифтани мешаванд, дар ин ҳолат бонкҳо
метавонанд пардохтпазирии худро аз даст диҳанд. Аз ин лиҳоз фаъолияти Бонки миллии
Тоҷикистон имруз баҳри беҳдошти муносибати ташкилотҳои қарзӣ бо муштариён дар
самти зарурӣ ба роҳ монда шудааст. Инчунин БМТ ҷиҳати ҷалби пасандозҳои аҳолӣ ва
истифодаи самараноки онҳо барои ташкилотҳои қарзӣ бояд аз сиёсати пулию қарзии созгор
истифода намояд то боварии амонатгузорон нисбати ташкилотҳои қарзӣ махсусан дар
минтақаҳои кишвар афзояд. Имрӯз барои рушди бозори хизматрасониҳои бонкӣ дар
Ҷумҳурии Тоҷикистон, махсусан дар минтақаҳо, мо бояд пеш аз ҳама технологияҳои
иттилоотӣ ва пешниҳоди хизматрасониҳо тариқи Интернетро дар низоми бонкӣ инкишоф
диҳем. Аслан хизматрасониҳои бонкӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба воситаи Интернет,
телефон, телефонҳои мобилӣ ва дигар дастгоҳҳои худхизматрасонии бонкӣ ба муштариён
пешниҳод мегарданд. Бояд қайд намуд, ки мутаассифона ин гуна хизматрасониҳо танҳо дар
марказҳои шаҳрҳои бузурги ҷумҳурӣ дастраси аҳолӣ ҳастанду халос. Бонкҳои тиҷоратӣ ва
дигар ташкилотҳои қарзӣ имрӯз бояд ба муштариёне, ки дар минтақаҳои дурдастанд ин
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гуна хизматрасониҳоро дастрас намоянд. Яке аз самтҳои дигари рушди хизматрасониҳои
бонкӣ ин инфрасохтори бонкӣ ба ҳисоб меравад. Рушди инфрасохтори бонкӣ метавонад
хизматрасониҳои бонкиро чӣ дар минтақаҳо ва чӣ дар тамоми кишвар инкишоф диҳад.
Ташкил намудан ва фаъолияти самараноки бюроҳои қарзӣ ва макомотҳое, ки
эътимоднокии ташкилотҳои қарзиро муайян мекунанд заминаи муҳимест барои таъмини
мизоҷон бо иттилоот оиди фаъолияти ташкилотҳои қарзӣ ва баландбардории саводнокии
молиявии аҳолӣ. Аз ин лиҳоз, бояд чунин ташкилотҳо имрӯз ташкил карда шаванд то ки
фаъолияти ташкилотҳои қарзӣ дуруст баҳогузорӣ шавад. Бозори хизматрасониҳои бонкӣ
дар чорчӯбаи қонунгузориҳои бонкӣ ва дигар санадҳои меъёриву ҳуқуқии БМТ амал
менамояд. Яке аз омилҳое, ки имрӯз метавонад ба рушди ин бозор монеагузорӣ кунад ин
амал накардан дар доираи қонунгузориҳо ба ҳисоб меравад. Тибқи қонунгузориҳо амал
накардани ташкилотҳои қарзӣ ва филиалҳои онҳо бештар дар минтақаҳо ба чашм мерасад,
ки ин ҳамчун омили манфӣ дар ин самт дониста мешавад. Нишондиҳандаҳои омории БМТ
нишон медиҳанд, ки дастрасии аҳолӣ ба хизматрасониҳои бонкӣ то ҳол дар сатҳи паст
қарор доранд. Дар алоҳидагӣ аз таҳлилҳо бар меояд, ки ба ҳисоби миёна дар ҷумҳурӣ ҳар
як филиали бонк ба 7,4 ҳазор нафар хизматрасонии бонкӣ пешниҳод менамояд. Ин
нишондиҳанда гувоҳи он аст, ки пешниҳоди хизматрсониҳо дар сатҳи паст аст. Бояд қайд
намоем, ки тамоми бонкҳои дар ҷумҳурӣ амалкунанда ҳамасола филиалҳо ва шӯъбаҳои
худро дар саросари мамлакат васеъ менамоянд. Дар ин замина танҳо 10 бонк аз 17 бонки
амалкунанда фаъоланду халос. Таи чанд соли охир ҳолатҳое низ ба чашм мерасанд, ки баъзе
бонкҳо ҷиҳати камгардонии хароҷотҳои худ фаъолияти филиал ва бахшҳои худро дар
минтақаҳо қатъ менамоянд. Масъалаи муҳим имрӯз рушди сохтори бонкӣ дар шаҳрҳои
Душанбе ва Хуҷанд ба ҳисоб меравад. Яъне, бонкҳои амалкунанда имрӯз на ба минтақаҳои
дурдаст балки кӯшиш намуда истодаанд, то фаъолияти худро дар ин ду шаҳр бештар ба роҳ
монанд. Ҳамзамон бояд зикр намуд, ки 60% филиалҳои бонкҳои мавҷуда дар пойтахти
кишвар ҷойгиранд, ки ин метавонад сабаби рушд наёфтани хизматрасониҳои бонкӣ дар
минтақаҳои кишвар дониста мешавад. Њамин тавр дар маҷмуъ метавонем кайд намуд, ки
дар шароити имрӯза омилҳои ба бозори молиявӣ ва махсусан ба бозори хизматрасониҳои
бонки таъсиррасонанда зиёданд. Ташкилотҳои қарзӣ бояд имрӯз ба як қатор самтҳо
аҳамияти махсус диҳанд, зеро ин омилҳо барои нигоҳдории вазъи устувори онҳо ва ҷалби
бештари муштариён сабаб хоҳанд гашт.
Ба назари мо ҷиҳати рушди минбаъдаи бозори хизматрасониҳои бонкӣ дар
минтақаҳои кишвар бояд ба самтҳои зерин аҳамият дода шавад:
1.
дастгирии давлатии сохтори бонкӣ;
2.
суғуртакунонии амонатҳои аҳолӣ;
3.
рушди технологияҳои иттилоотӣ;
4.
фаъолият накардан аз руи санадҳои меъёриву ҳуқуқӣ;
5.
шароити нобаробарии рақобатнокӣ;
6.
боварии аҳолӣ ба сохтори бонкӣ;
7.
дар сатҳи паст қарор доштани хизматрасониҳои пешниҳодшаванда;
8.
муносибати кормандони бонк бо муштариён;
9.
ба таври зарурӣ рушд накардани маркетинги бонкӣ;
10.
этика ва қобилияти корӣ надоштани кормандони бонкҳо;
11.
рушд наёфтани инфрасохтори бонкӣ.
Дар маҷмуъ мо чунин меҳисобем, ки ташкилотҳои қарзӣ барои рушди минбаъдаи
хизматрасониҳои бонкӣ дар минтақаҳо бояд кӯшиши зиёд дошта бошанд, зеро қисми зиёди
аҳолии кишвар дар минтақаҳо зиндагӣ доранд ва бо баланд рафтани саводнокии молиявии
онҳо, бонкҳо метавонанд соҳиби муштариёни зиёд гарданд.
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БОЗОРИ ХИЗМАТРАСОНИЊОИ БОНКӢ ВА ТАМОЮЛИ РУШДИ ОН ДАР ҶУМҲУРИИ
ТОҶИКИСТОН
Дар мақола паҳлуҳои назариявӣ ва амалии рушди бозори хизматрасониҳои бонкӣ дар манотиқи
кишвар мавриди баррасӣ қарор гирифтаанд. Қайд шудааст, ки дар шароити муосири иқтисодӣ яке аз самтҳои
муҳим ва афзалиятнок дар низоми бонкӣ ин бозори хизматрасониҳои бонкӣ дониста мешавад. Муаллифон
ҳангоми таҳқиқот ба ҷанбаҳои назариявии масъала диққати махсус дода, ба таври возеҳ ақоиди кормандони
соҳаро баррасӣ намудаанд. Ҳамчунин вазъи муосири бозори хизматрасониҳои бонкӣ дар Ҷумҳурии
Тоҷикистон мавриди таҳлил қарор гирифта, ҳамаҷониба омӯзиш карда шудааст. Дар ҳамин асно, мушкилоти
мавҷуда дар ин самт ва омилҳои ба он таъсиррасон пажуҳиш шуда, дараҷаи таъсиррасонии онҳо баҳогузорӣ
карда шудааст. Дар мақола омилҳои ба рушди бозори хизматрасониҳои бонкӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон
таъсиррасон гуруҳбандӣ гардидаанд ва роҳҳои бартарафнамоии онҳо пешниҳод гардидаанд. Асоснок
гардидааст, ки самаранокии фаъолияти бонкҳо ва ташкилотҳои дигари қарзӣ – молиявӣ пеш аз ҳама аз
дараҷаи рушду инкишофи бозори хизматрасонҳо вобастааст. Фаъолияти густурда ва устувори ташкилотҳои
қарзӣ аз сифати пешниҳоди хизматрасониҳо вобастагӣ дорад. Махсусан дар шароити муосир яке аз
нишондиҳиндаҳои муҳим ва калидӣ дар раванди фаъолияти бонкҳои ин сатҳу сифати пешниҳоди
хизматрасониҳои ба шумор меравад, ки аз ҷониби муаллифон ба таври васеъ мавриди таҳқиқ қарор
гирифтааст. Аз ҷониби муаллифон ҷиҳати рушду инкишофи бозори хизматрасониҳои бонкӣ ва бартараф
намудани омилҳои ба он таъсиррасон пешниҳодҳои зарурӣ тавсия гардидааст.
Калидвожаҳо: ташкилотҳои қарзӣ, хизматрасониҳои бонкӣ, хизматрасониҳои фосилавӣ, минтақаҳо,
инфрасохтори бонкӣ, сармоягузорӣ, низоми бонкӣ, бонкҳои тиҷоратӣ.
РЫНОК БАНКОВСКИХ УСЛУГ И ТЕНДЕНЦИИ ЕГО РАЗВИТИЯ В РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
В статье рассматриваются теоретические и практические аспекты развития рынка банковских услуг в
регионах страны. Было отмечено, что в нынешних экономических условиях одним из важнейших и
приоритетных направлений в банковской системе является рынок банковских услуг. В ходе исследования
авторы уделили особое внимание теоретическим аспектам вопроса и четко обсудили взгляды сотрудников.
Также была проанализирована и детально изучена текущая ситуация на рынке банковских услуг в Республике
Таджикистан. При этом изучены существующие проблемы в этой сфере и факторы, влияющие на нее, и
оценена степень их воздействия. В статье дана классификация факторов, влияющих на развитие рынка
банковских услуг в Республике Таджикистан, и предложены пути их преодоления. Обосновано, что
эффективность работы банков и других кредитно-финансовых институтов зависит в первую очередь от уровня
развития рынка услуг. Обширная и стабильная работа кредитных организаций зависит от качества
предоставляемых услуг. Особенно в современных условиях одним из важнейших и ключевых показателей в
процессе деятельности банков является уровень и качество оказания услуг, которые были тщательно изучены
авторами. Авторами внесены необходимые предложения по развитию рынка банковских услуг и устранению
влияющих на него факторов.
Ключевые слова: кредитные организаций, банковские услуги, дистанционные банковские услуги,
регионы, банковская инфраструктура, инвестиции, банковская система, коммерческие банки.
RESEARCH OF THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF DEVELOPMENT OF THE MARKET OF
BANKING SERVICES IN THE REGIONS OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
The article examines the theoretical and practical aspects of the development of the banking services market in
the regions of the country. It was noted that the banking services market is one of the most important and priority
areas in the banking system in the current economic conditions. During the study, the authors paid particular attention
to the theoretical aspects of the issue and clearly discussed the views of employees. The current situation on the banking
services market in the Republic of Tajikistan was also analyzed and studied in detail. At the same time, the existing
problems in this area and the factors influencing it were studied, and the degree of their impact was assessed. The
article provides a classification of factors affecting the development of the banking services market in the Republic of
Tajikistan, and suggests ways to overcome them. It has been substantiated that the efficiency of the banks and other
credit and financial institutions depends primarily on the level of development of the services market. Extensive and
stable work of credit institutions depends on the quality of the services provided. Especially in modern conditions, one
of the most important and key indicators in the process of banks' activities is the level and quality of services, which
have been carefully studied by the authors.
Keywords: credit institutions, banking services, remote banking services, regions, banking infrastructure,
investments, banking system, commercial banks.
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ТАЪМИНИ БЕХАТАРИИ ОЗУЌАВОРЇ ЊАДАФИ СТРАТЕГИИ ДАВЛАТ
Хайруллоева Дилноза
Донишгоњи миллии Тољикистон
Барои кишварҳои ҷаҳон таъмини бехатарии озуқаворӣ дастрас будан бо мањсулоти
хушсифати озуќавориро дар назар дорад. Таҳдидҳое, ки аз тарафи кишварњо дар шакли
сиёсӣ, иқтисодӣ, экологӣ, фарҳангӣ, техникӣ ва ғайра ба миён меоянд, пеш аз њама
бехатарии озуқавории кишвари дигарро халалдор менамоянд. Таҳти мафҳуми «бехатарии
озуқаворӣ» мавҷудияти маводи хўрока ба миқдори кофӣ, дастрасии он ба хонаводаҳо
(новобаста аз он ки аз бозор мехаранд ё аз дигар манбаъ), имконияти харидорӣ намудани
он ва инчунин ба миқдори зарурӣ истеъмол кардани хўрокворӣ дар назар дошта мешавад.
Бехатарии озуқаворӣ ҳамон вақт таъмин ҳисобида мешавад, ки агар озуқавории мувофиқ
(аз ҷиҳати миқдор, сифат, бехавфӣ, аз нуқтаи назари иҷтимоию фарҳангӣ мувофик) мавҷуд
ва дастрас буда, одамон доимо барои таъмини ҳаёти фаъол ва солим чунин озуқавориро
қаноатмандона истеъмол кунанд. Бехатарии озуқаворӣ ҳамчун қобилияти кафолат додани
давлат дар бобати қонеъ намудани талабот ба озуқа дар сатҳе, ки фаъолияти мўътадили
ҳаётгузаронии аҳолиро таъмин менамояд, дониста мешавад. Таъмини бехатарии озуқаворӣ
дастрасии ҷисмонӣ ва иқтисодиро барои истеъмолкунандагони маҳсулоти ғизоӣ ба миқдор
ва навъҳои зарурӣ тақозо мекунад. Бехатарии озуқаворӣ мавҷудияти омодагии доимии
давлатро дар ҳалли масъалаи таъминоти аҳолии мамлакат ва минтақаҳои алоҳидаи он бо
маҳсулоти ғизоӣ дар назар дорад. Барои ҳамин ҳам андозаи қаноатбахш ва самараноки
истифодаи захираҳои озуқавории барқароршавандаи стратегӣ ва фаврӣ зарур мебошанд.
Дар қатори дигар масъалаҳои глобалии хоҷагии ҷаҳон дар шароити муосир масъалаи
таъмини бехатарии озуқаворӣ дар сатҳи иқтисодиёти ҷаҳонӣ , минтақавӣ ва миллӣ
аҳамияти махсус пайдо намудааст. Масъалаи таъмини бехатарии озуқаворӣ фарогири
якчанд нишондиҳандаҳое мебошад, ки дар ҳолати таъминнамоии ҳамаи онҳо дар якҷоягӣ
бехатарии ҳақиқии озуқаворӣ ба даст оварда мешавад. Ин нишондиҳандаҳо пеш аз ҳама
худтаъминнамоии озуқавории миллӣ ва минтақавӣ, истиқлолияти озуқаворӣ ва бехатарии
озуқа барои саломатии ҳаёти аҳолӣ ва муҳити зист мебошанд. Тибқи маълумоти оморӣ, дар
тамоми сайёраи замин зиёда аз 854 млн. нафар одамон аз гуруснагӣ ва камбудии ғизо ранҷ
мебаранд, ки бартараф намудани ин мушкилӣ кӯшиш ва заҳматҳои зиёдеро аз ҷониби
ташкилотҳои ёрирасон талаб мекунад. Бехатарии озуқаворӣ дар ҳолате таъмин мегардад,
ки миқдори истеҳсоли маҳсулоти хўрокворӣ дар дохили давлат ба талаботи мардум ҷавобгӯ
буда, 20 фоизи он барои захира басанда бошад. Дар ҳолати нарасидани маҳсулоти дохилӣ
давлат ё аҳолӣ қудрати харидории ин намуди маҳсулоти хўрокиро бояд аз дигар кишвар
дошта бошанд. Яке аз самтҳое, ки дар он шароити ҷаҳонишавӣ ба бехатарии озуқаворӣ
мусоидат менамояд, сиёсати берунииқтисодии кишварҳо ба ҳисоб меравад. Таъсири муҳити
хоҷагии ҷаҳонӣ, аз ҷумла фаъолияти созмонҳои байналхалқӣ оиди бехатарии озуқаворӣ,
қувват гирифтани тафовути давлатҳо дар доираи низоми ҷаҳонии озуқаворию кишоварзӣ,
тезу тунд шудани зиддиятҳо байни сиёсати берунитиҷоратии озоди маҳсулоти озуқаворӣ ва
сиёсати миллии протексионистии аграрӣ аҳамияти сиёсати берунииқтисодиро дар соҳаи
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таъмин ва нигаҳдории бехатарии озуқаворӣ чӣ дар сатҳи иқтисодиёти ҷаҳонӣ ва чӣ дар
сатҳи иқтисодҳои миллӣ зиёд мегардонанд. Кофӣ набудани озуқаворӣ бо бисёр сабабҳо
алоқамандӣ дорад. Аммо дар маркази ин сабабҳо офатҳои табиӣ, ҷангҳо, намудҳои
мухталифи бӯҳронҳои иктисодӣ дар давлатҳо, тағйиротҳо дар сохтори ҷамъиятӣ ва ғайра
меистанд. Дар натиҷа дар назди ҳар як фарди алоҳида, давлати алоҳида ва дар назди
тамоми ҷомеаи ҷахонӣ масъалаи таъмини устувор бо озуқа ва амнияти озукаворӣ ба вуҷуд
меояд. Аҳамияти проблемаи амнияти озукаворӣ дар низоми амнияти миллӣ инчунин дар
он ифода меёбад, ки амнияти озуқаворӣ бо амнияти экологӣ дар алоқамандии зич қарор
доранд. Фаъолияти хоҷагии қишлоқ ба ифлосшавии муҳити экологӣ таъсири худро
мерасонад, ки ин ҳолат дар навбати худ ба истеҳсоли маҳсулоти хоҷагии қишлоқ ҳамчун
ашё барои озуқа мамониат намуда, ба истеҳсоли маҳсулоти аз нигоҳи санитарӣ зараровар
(маҳсулоти бо маводҳои токсикӣ омехта) мусоидат менамояд. Дар асри ХХ бо рушди
тиҷорати байналхалқӣ озукаворӣ ҳамчун яроқи фишороварии як давлат ба дигар давлат
мубаддал гашт, ки ин тамоил зиёд шудани аҳамияти амнияти озуқавориро дар низоми
аминияти миллӣ нишон дод. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон таъмини бехатарии озуқаворӣ яке
аз ҳадафҳои афзалиятноки стратегӣ ба ҳисоб рафта, баҳри расидан ба беҳтаршавии
зиндагии сокинони кишвар мусоидат мекунанд, тадбирҳои зиёд андешида мешаванд. Бо
мақсади таъмини амнияти озуқаворӣ Кумитаи бехатарии озуқавории назди Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар асоси қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи
Кумитаи бехатарии озуқавории назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон» дар заминаи 4
мақомоти давлатӣ: Хадамоти назорати давлатии байторӣ, Хадамоти назорати давлатии
фитосанитарӣ ва карантини растанӣ, Хадамоти назорати давлатии зотпарварӣ ва Бозрасии
назорати давлатии тухмии Вазорати кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис дода
шудааст. Кумитаи бехатарии озуқавории назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тибқи
дастуру ҳидоятҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва супоришҳои Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон фаъолияти худро ба самти таъмини бехатарии озуқаворӣ, ҳифзи солимии
аҳолӣ, ҳимояи манфиатҳои миллӣ ва ҳуқуқи истеъмолкунандагон равона намуда, дар ин
самт корҳои зиёдеро ба сомон расонидааст. Тавре Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон
гуфтанд: «Мо амнияти озуқавории кишварро танҳо дар сурате таъмин карда метавонем, ки
истеҳсоли маҳсулоти кишоварзии худиро ҳарчи бештар афзоиш дода, аз маводи ғизоии воридотӣ
камтар вобаста бошем». Нишондињандањои асосии таъмини амнияти озуќаворї мувофиќи

дастуру нишондодњои ФАО (ташкилоти умумиљањонии озуќаворї ва кишоварзии СММ) ин
њаљми захираи ѓалла дар мамлакат то њосили соли оянда ва дараљаи истењсоли ѓалла ба њар
сари ањолї мебошад. Ин нишондињандањо вазъияти маводи хўрокаро дар њолатњои
фавќулодда, яъне офатњои табиї, хушксолї, љанг ва ѓайра баррасї мекунанд. Агар захираи
ѓалла дар кишвар барои истеъмоли 60 рўза кифоя бошад ё ин ки 17 % -и истеъмоли солонаи
онро ташкил дињад, пас ин њолат бехатарии озуќавории мамлакатро таъмин менамояд.
Нишондињандаи умумии таъмини амнияти озуќаворї барои њамаи мамлакатњо ин
муайян намудани динамикаи солонаи истењсоли ѓалла ба њар сари ањолї мебошад. Аз ин рў
ФАО ба сифати нишондињандаи аз њама асосии амнияти озуќаворї њаљми захираи ѓалларо
дар таносуб бо њаљми истеъмоли солонаи он пешнињод мекунад, ки дар љањон аз 17% то 20%
-ро ташкил медињад ( дар баъзе солњо вобаста ба шароитњои фавќулоддаи мамлакатњо то
16% паст њам мешавад). Аммо њаљми захира бояд њолати умумии озуќаворї, истеъмол ва
дастрасии ќисми асосии истеъмолкунандагони мамлакатро дарназар дошта бошад. Аз ин
лињоз дар тањлили масоили амнияти озуќаворї чунин мафњумњоро истифода мебаранд:
- истиќлолияти озуќаворї- ин иќтидори соњаи аграрии иќтисодиёти миллї дар
истењсоли маводи асосии хўрокворї дар њаљми барои мамлакат зарурї;
- вобастагии озуќаворї - ин дар њолати паст будани самаранокии истењсоли мањсулоти
хурокворї дар соњаи кишоварзии иќтисодиёти миллї аз мањсулоти воридотї вобаста
шудани мамлакатро дар назар дорад.
Дар ин маврид афзоиши истењсолоти аграрї метавонад ба чунин масъалањои вазнини
иќтисодї дучор гардад, ки яке ќобилияти пасти харидории ањолї ва дигаре бошад
154

мањдудияти инфрасохтори соњаи аграрї дар масъалаи то истеъмолкунанда расонидани
мањсулот аст.
Хусусияти махсуси таъмини амнияти озуќаворї дар љањон аз он иборат аст, ки дар
гурўњи давлатњои тараќќикардаи иќтисодии љањон аз барзиёд истеъмолкунии мањсулоти
ѓизої одамон вазни зиёд гирифта, дучори касалињои вазнин мегарданд, аммо дар гурўњи
давлатњои рў ба инкишоф ва дар давраи гузариш ќарордошта одамон танќисии мањсулоти
ѓизоиро бевосита њис карда, аз норасоии он ба касалињои сирояткунанда, камхунї
(махсусан занони ќобилияти таваллуддошта) бештар гирифтор гардида, то ба њалокат
расида истодаанд. Мувофиќи нишондодњои ФАО (ташкилоти умумиљањонии озуќаворї ва
кишоварзии СММ) меъёри манфиати якшабонарўзаи њар як одам аз истеъмоли маводи
ѓизої бояд аз 3400 то 3500 ккал. бошад. Аммо дар гурўњи аввали давлатњои
номбаркардашуда (мутараќќї) ин раќамњо то ду маротиба зиёд буда, дар гурўњи дуюми
давлатњо бошад (рў ба инкишоф ва дар давраи гузариш ќарордошта) раќамњои дар боло
зикршуда, њамагї аз 1000 то 1800 ккал-ро ташкил медињад, ки ин аллакай нишондињандаи
норасоии озуќа ва коста будани таркиби он (камбудии сафедањо,равѓанњо ва витаминњои
барои њаёти одамон зарурї) мебошад. Бо дарназардошти ҳамаи нуқтаҳои дар боло қайд
карда шуда, масъалаи таъмини бехатарии озуқаворӣ дар шароити муосир ҳамчун яке аз
масъалаҳои марказии анҷуману вохӯриҳои созмонҳои байналхалқӣ ва гуфтушунидҳои
байни давлатӣ гардидааст. Имрӯзҳо масъалаи мазкур аз ҷониби як қатор институтҳои
минтақавию байналхалқӣ мавриди таҳқиқ ва омӯзиш қарор дода шудааст. Ҳамин тавр,
амнияти озукаворӣ яке аз унсурҳои муҳимтарини на танҳо амнияти иқтисодиии давлатҳои
ҷаҳон, балки омили муайянкунандаи самти фаъолияти давлат дар масъалаҳои амнияти
сиёсӣ ва экологӣ низ ба ҳисоб меравад. Бояд қайд кард, ки масъалаи амнияти озуқаворӣ аз
ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ ҳамчун предмети муҳими омӯзиш аз солҳои 70-уми асри ХХ мавриди
барраси қарор гирифтааст. Аввалин маротиба истилоҳи «амнияти озуқаворӣ» соли 1974
дар Конфронси умумиҷаҳонии Рим оид ба масъалаҳои озуқаворӣ , ки аз ҷониби Созмони
байналхалқӣ оид ба озуқаворӣ ва кишоварзӣ (ФАО) ташкил шуда буд, ба амалия ҷорӣ
гардид. Сабаби баргузории ин конфронс яку якбора баланд шудани нархи ҷаҳонӣ ба
ғалладона буд. Аммо мафҳуми «амнияти озуқаворӣ» ба таври васеъ танҳо баъд аз 20 соли
ин маросим, яъне соли 1996 дар вохӯрии ҷаҳонии сатҳи олӣ вобаста ба масъалаҳои
озуқаворӣ, ки он ҳам дар Рим баргузор шуда буд, мавриди баррасӣ қарор гирифтааст. Дар
анҷоми вохӯрии мазкур Эъломияи Рим оид ба амнияти озуқавории умумиҷаҳонӣ қабул
гардид. Мувофиқи эъломияи мазкур амнияти озуқаворӣ – ин он ҳолати иқтисодие мебошад,
ки ба аҳолии давлат дар маҷмӯъ ва ҳар яки он дар алоҳидагӣ дастрасӣ ба маводи хӯрока,
оби нӯшокӣ ва дигар маҳсулоти озуқа бо сифат, ҳаҷм ва намуди барои инкишофи
ҷисмониву иҷтимоии шахсият зарур ва кофӣ, инчунин таъмини саломатӣ ва бозтавлиди
васеи аҳолӣ кафолат дода шудааст.
Тибқи қоидаи дар ин ҳуҷҷат пешниҳодшуда шартҳои асосии таъмини пурраи
амнияти озуқаворӣ инҳо ба ҳисоб мераванд:
•дастрасии аҳолии давлат ба маводи ғизоӣ ва оби нӯшокӣ;
•таъминоти аҳолӣ бо озуқаворӣ ба таври кофӣ ва зарур;
•мавчудияти интихоби аҳолӣ дар таъмини талаботҳо;
•ҳудуди кифоягӣ ва зарурӣ барои таъмини амнияти озуқаворӣ – имконияти
инкишофи бемамонияти ҷисмониву иҷтимоии шахсият;
•имконияти беҳдошти саломатӣ ва барқарор намудани он;
.
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ТАЪМИНИ БЕХАТАРИИ ОЗУЌАВОРЇ ЊАДАФИ СТРАТЕГИИ ДАВЛАТ
Дар маќолаи мазкур моњияти таъмини бехатарии озуќаворї дар Љумњурии Тољикистон, ки ќисми
таркибии сиёсати миллї ба њисоб рафта, таҳти муҳофизат қарор доштани манфиатҳои ҳаётан муҳими давлат,
ҷамъият ва шаҳрвандони маскуни он, инчунин арзишҳои миллӣ ва тарзи ҳаёти миллӣ аз доираи васеи
таҳдидҳои дохиливу берунӣ, аз ҷумла , сиёсӣ , иқтисодӣ, ҳарбӣ, экологї ва ѓайраро дар назар дорад, мавриди
тањлил ќарор гирифтааст. Нақши бехатарии озуқаворӣ ҳамчунин унсури муҳими амнияти миллӣ дар он ифода
меёбад, ки озуќаворӣ нишондиҳандаи асосии зиндагии одамон ба ҳисоб меравад. Дараҷаи истеъмоли аҳолӣ,
сатҳи инкишофи иқтисодии онро муайян менамояд. Зеро чӣ хеле ки ба мо маълум аст, истеҳсоли маҳсулоти
озукаворӣ шарти аввалини истеҳсолкунандагони бевосита ва умуман дилхоҳ истеҳсолот буд, ҳаст ва мемонад.
Дараҷаи таъмини аҳолӣ бо озуқа бошад, ҳамчун омили муҳимтарин ва маҳаки муайянкунандаи сатҳи
иҷтимоии ҳаёт, суботи сохтори иқтисодӣ ва устувории давлат дар маљмӯъ баҳогузорӣ карда мешавад.
Калидвожаҳо: бехатарии озуќаворї, арзишҳои миллӣ, тарзи ҳаёти миллӣ, таҳдидҳои дохиливу берунӣ,
истеъмоли аҳолӣ, таъмини аҳолӣ, сатҳи иҷтимоии ҳаёт, устувории давлат
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ - СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ
ГОСУДАРСТВА
В данной статье акцентируется внимание на важности обеспечения продовольственной безопасности в
Республике Таджикистан, которое является неотъемлемой частью национальной политики и защищает
жизненно важные интересы государства, общества и его граждан, а также национальные ценности и
национальный образ жизни от широкого спектра внутренних и внешних угроз. в том числе политические,
экономические, военные, экологические и т. д. Роль продовольственной безопасности также является важным
элементом национальной безопасности, поскольку еда является ключевым показателем благосостояния людей.
Уровень потребления определяет уровень экономического развития. Потому что, насколько нам известно,
производство продуктов питания было и остается первым условием прямых и общепризнанных
производителей. Уровень продовольственной безопасности оценивается как важнейший фактор и критерий,
определяющий социальный уровень жизни, стабильность экономической структуры и стабильность
государства в целом.
Ключевые слова: продовольственная безопасность, национальные ценности, национальный образ
жизни, внутренние и внешние угрозы, потребление населения, безопасность населения, социальный уровень
жизни, стабильность государства.
ENSURING FOOD SECURITY IS A STRATEGIC GOAL OF THE STATE
This article focuses on the importance of ensuring food security in the Republic of Tajikistan, which is an
integral part of national policy and protects the vital interests of the state, society and its citizens, as well as national
values and national way of life from a wide range of internal and external threats. Including political, economic,
military, environmental, etc. The role of food security is also an important element of national security, as food is a
key indicator of human well-being. The level of consumption determines the level of economic development. Because,
as far as we know, food production has been and remains the first condition for direct and recognized producers. The
level of food security is assessed as the most important factor and criterion that determines the social standard of
living, the stability of the economic structure and the stability of the state as a whole.
Keywords: food security, national values, national way of life, internal and external threats, population
consumption, population safety, social standard of living, state stability.
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РУШДИ ИҶТИМОИЮ ИҚТИСОДИИ РОССИЯ: ТАҲЛИЛ ВА ПЕШГЎӢ
Њакимов С.
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон
Дар давоми ду соли охир суръати рушди иҷтимоию иқтисодӣ дар Русия беш аз се
маротиба коҳиш ёфт. 2013 бадтарин соли тӯли понздаҳ соли охир буд, ба истиснои бӯҳрони
2009. Аммо замони бӯҳрон кӯтоҳмуддат аст. Аз ҷумла, пас аз бӯҳрон дар Русия, ки 15 моҳ
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идома кард, иқтисодиёти кишвар зуд нишондиҳандаҳои асосии иҷтимоию иқтисодии худро
ба сатҳи пеш аз бӯҳрон барқарор кард ва дар тӯли ду сол аз он (ба истиснои бозори саҳмияҳо
ва фондҳои захиравӣ) пеш гузашт. Дар бӯҳрон одатан таҷдиди ҷиддӣ сурат мегирад ва
маълум аст, ки дар давраи минбаъда барои рушди нав имконият фароҳам оварда мешавад.
Рукуд, ба назари мо, ва ҳатто бештар стагфлятсия, як раванди мушкилтар аст. Аз рӯи
сенарияи пессимистии Бонки марказии Русия, ин равандҳо то соли 2016 идома хоҳанд ёфт:
афзоиши ММД дар соли 2014 1% ва дар солҳои 2015-2016 коҳиш хоҳад ёфт, дар як сол 1,8%
зиёд мешавад. [1] Коҳиши якбораи рушди иҷтимоию иқтисодӣ бо суръатёбии назарраси
таваррум ҳамроҳ аст. Индекси нархҳои истеъмолӣ дар соли 2013 нисбат ба нархҳо дар соли
2012 6,8% афзуда, афзоиши солонаи онҳо дар соли 2012 5,1% -ро ташкил дод. Омезиши
рукуд - афзоиши сифрии саноат, коҳиши нақлиёти сохтмонӣ ва роҳи оҳан, коҳиши
сармоягузорӣ ва содирот - бо афзоиши таваррум ба стагфлятсия оварда расонд, ки
оқибатҳои он баръало вазнин ва барои рушди иҷтимоию иқтисодӣ ниҳоят хатарнок буданд.
Ёдрас кардани раванди дардноки стагфлятсия дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар солҳои
70-ум кофист, ки онҳо бо мушкилоти зиёд ва хароҷоти ҷиддӣ танҳо дар аввали солҳои 80ум ба вуҷуд омадаанд. Ҳатто стагфлятсияи нисбатан кӯтоҳмуддат дар Русия дар давраи
солҳои 2008-2009, боиси он гардид, ки ин бӯҳрон амиқтарин қудратҳои пешбари гурӯҳи G20 буд. Танҳо зарари асъорӣ беш аз 900 миллиард долларро ташкил дод - тақрибан нисфи
ММД. Ин талафот натиҷаи рӯйдодҳои зерин буданд:
- даромад аз содирот дар солҳои 2009-2010. 234 миллиард доллар кам шудааст;
- захираҳои байналмилалии тилло ва асъор 211 миллиард доллар кам шуд, аз ҷумла
150 миллиард доллар аз Фонди захиравӣ барои пур кардани даромади буҷаи федералӣ дар
ин солҳо қарз гирифтааст;
- профисити буҷети федералӣ (солона 62 миллиард доллар) ба каср иваз карда шуд;
- хуруҷи сармоя аз Русия, ки дар давраи бӯҳрон оғоз ёфта, шаш сол идома дошт, дар
тӯли ин солҳо 420 миллиард долларро ташкил дод.
Рукуди соли 2013 амиқан табиӣ ва бо сабабҳои дохилии хусусияти бунёдӣ ба вуҷуд
омадааст. Дар ҷадвал чӣ гуна суръати рушди иҷтимоию иқтисодии кишвар дар солҳои 20122013 коҳиш ёфтааст. Ҳамзамон, афзоиши маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ ва беҳтар гардидани як
қатор нишондиҳандаҳои дигар қисман натиҷаи қарзгирии иловагӣ аз хориҷа - тақрибан 100
миллиард доллар буд.
Ҳаҷми бозори саҳҳомии Русия, яъне, капитализатсияи бозории ширкатҳои русии дар
биржаи фондӣ буда, дар соли 2013-12% коҳиш ёфт. [2] Рубл нисбат ба доллар дар моҳҳои
январ-феврали соли 2014 10% коҳиш ёфт. [3]. Коҳишёбии сатҳӣ қариб ба сифр расондани
индекси истеҳсоли маҳсулот ва хизматрасонӣ аз рӯи намудҳои асосии фаъолияти иқтисодӣ
таъсирбахш аст. Ин нишондиҳанда аксар вақт нисбат ба ММД (2011 - 5,5 ва 4,3%) ё ба
андозаи ҳамон ММД (2012 - 3,3 ва 3,4%) тезтар меафзояд. Аммо дар соли 2013 сатҳи ММД
ба 1,3 ва индекси истеҳсоли маҳсулот ва хидматҳо ба 0,5 коҳиш ёфт. Динамикаи истеҳсолоти
саноатӣ боз ҳам аҷиб аст. Аз 8,2% дар соли 2010, сатҳи солонаи он то 4,7 дар соли 2011, 2,6
- дар соли 2012 ва 0,3% - дар соли 2013 коҳиш ёфт. Аммо ин соҳаи асосии иқтисодиёти миллӣ
мебошад, ки ММД-ро ташкил медиҳад. Вазъият дар чунин як соҳаи муҳим, ба монанди
нақлиёти роҳи оҳан, ки 40% тамоми корҳои нақлиётии кишварро таъмин мекунад, осон
нест. Одатан муомилоти бор дар нақлиёти роҳи оҳан назар ба гардиши бор дар маҷмӯъ
тезтар меафзуд. Аммо, дар соли 2013 ғайричашмдошт беш аз 1% коҳиш ёфт, дар ҳоле, ки
дар соли 2011 он 5,3% ва дар соли 2012 - 4,4% афзоиш ёфт. Дар солҳои 2010 ва 2011, содироти
молҳо дар як сол беш аз 30% афзуда, ба рушди иқтисод мусоидат намуд. Дар соли 2012
афзоиши он аз афзоиши ММД фарқи калон надошт, аммо дар соли 2013 содирот коҳиш ёфт
ва ба яке аз монеаҳои асосии рушди иқтисоди миллӣ табдил ёфт. Динамикаи сармоягузорӣ
ба фондҳои асосӣ боз ҳам ҳайратовартар менамояд. Дар ниҳоят, сармоягузорӣ ба оянда аст
ва динамикаи онҳо имрӯз динамикаи иқтисодиёти миллиро дар 3-4 сол пешакӣ муайян
мекунад. Маблағгузорӣ ба фондҳои асосӣ дар соли 2011 10,8%, соли 2012 - 6,6% афзуда, дар
соли 2013 0,3% коҳиш ёфт. Манбаи сармоягузорӣ пасандозҳои умумӣ мебошанд. Бо
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нархҳои доимӣ ташаккули сармояи умумӣ дар соли 2011 22,6%, дар соли 2012 6,6% афзоиш
ёфт ва дар соли 2013 4,5% коҳиш ёфт. Бо нархҳои доимӣ, онҳо нисбат ба соли 2008-ум 10%
пасттар шуданд ва ҳатто ба сатҳи соли 2007 нарасиданд. Дар моҳи январи соли 2014
бадшавии минбаъдаи вазъи иҷтимоию иқтисодӣ мушоҳида шуд: ҳаҷми истеҳсолот дар
саноат дар муқоиса бо солона 0,2% коҳиш ёфт, афзоиши ММД аз рӯи ҳисоботи оптимистии
Вазорати рушди иқтисод 0,7% -ро ташкил дод ( ва тибқи хулосаи бисёр коршиносон, он
коҳиш ёфт), бори аввал даромади воқеии аҳолӣ 1,5% коҳиш ёфт, сармоягузорӣ ба фондҳои
асосӣ 7% "афтод" ва рубл ба миқдори рекордӣ дар як моҳ (нисбат ба ҳам доллар ва ҳам
евро). Динамикаи афзоиши семоҳаи ММД нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта ба таври
оддӣ ҳайратовар аст (Расми 1). Қувваҳои манфии тавоно динамикаи ММД-и Русияро ба
сифр коҳиш дода, инерсияи мусбатро дар рушди иқтисоди азим ва гуногунсоҳаи миллӣ
бартараф мекунанд. Аз он чизе, ки гуфта шуд, равшан аст, ки барои рафъи ақибмонии калон
дар нишондиҳандаҳои иҷтимоӣ дар Русия хароҷоти калон барои ҳадафҳои иҷтимоӣ, ҳалли
мушкилоти камбизоатӣ, афзалиятнокӣ, беҳтар намудани шароити зиндагии кӯдакон дар
ҳадди аққал дучанд кардани некӯаҳволии нафақахӯрон, ба куллӣ беҳтар намудани шароити
зист ва баланд бардоштани сифати манзил ва ғайра. Ҳиссаи соҳаи тандурустӣ дар ММД
бояд ду баробар афзоиш ёбад - ба ҳисоби миёна дар кишварҳои Аврупои Ғарбӣ - дароз
кардани умр ва наздик шудан ба сатҳи кишварҳои пешрафта. Бо суръати 2% рушди иқтисод,
пайдо кардани ин гуна маблағ ғайриимкон аст. Аммо, маблағҳои асосии иловагӣ барои
тағйир додани иқтисодиёт ва пеш аз ҳама барои сармоягузорӣ лозиманд. Бале, миқдоран,
аз ҳисоби истеҳсоли зиёди нафту газ, истеҳсоли азими металлҳои сиёҳ ва ранга, чӯбсозии
калон, истеҳсоли зиёди нуриҳо дар кишвар ҳаҷми зиёди ММД мавҷуд аст, аммо таркиби
сифатии ин маҳсулот ба талаботи ҳозира тамоман мувофиқат намекунад. Эҳтиёҷоти
муҳимтарини кишвар ба молҳои истеъмолӣ, аз як тараф ва мошину таҷҳизот барои рушд,
аз тарафи дигар, нисфи маҳсулоти дохилӣ аз ҳисоби воридот қонеъ карда мешаванд. Баланд
бардоштани сатҳи технологӣ ва тағйир додани сохтори саноат ва дигар соҳаҳо, вобастагӣ
аз "сӯзани нафту газ" -ро бартараф намуда, ҳосилнокии меҳнатро 2 - 3 маротиба зиёд
намуда, шиддатнокии энергетикии иқтисодиётро ду баробар кам кунад, системаи роҳҳои
автомобилгард ва роҳи оҳани баландсуръат, бо мақсади рушди эҳтиёҷоти ҳаётан муҳим,
масалан, ба доруворӣ, ба соҳаи технологияҳои баландсохт, Русия ба сармоягузориҳои
бузурги иловагӣ ниёз дорад. Барои тезонидани рушди иқтисодиёти дониш ва рафъи ҳадди
ақалл нисфи тафовути азим дар ин соҳа аз кишварҳои пешрафта маблағҳои иловагӣ низ
талаб карда мешаванд. Кишвар барои баланд бардоштани сатҳи иҷтимоию иқтисодии
минтақаҳои ҷанубии Россия, рушди шаҳраки Сибир ва алалхусус Шарқи Дур ба манбаъҳои
бузурги молиявӣ ниёз дорад. Дар натиҷа, метавон гуфт, ки ягон лоиҳаи бузурги иҷтимоию
иқтисодии рӯзномаи рушди иҷтимоию иқтисодии Русия бо суръати 2% -и ММД амалӣ
карда намешавад, зеро ММД манбаи асосии сармоягузорӣ ва дигар маблағҳое мебошад, ки
барои рушд заруранд. Дар заминаи кишварҳои пешрафта, суръати афзоиши 2% хуб ба назар
мерасад. Аммо аксари аҳолии ҷаҳон дар кишварҳои рӯ ба тараққӣ зиндагӣ мекунанд тақрибан 5,5 миллиард нафар, дар кишварҳои пешрафта бошад - 1 миллиард. Давлатҳои рӯ
ба тараққӣ дар давраи пас аз бӯҳрон ММД-ро ба ҳисоби миёна дар як сол 5% ва аз он ҳам
зиёд мекунанд, ки ин тақрибан ду баробар зиёд аз сатҳи баланди пешбинишудаи рушди
Русия аст. Бо суръати паст, Русия дар байни кишварҳои БРИК дар ҷои охирин хоҳад монд
ва аз рӯи нишондиҳандаҳои бештар ва бештар қафо монда истодааст. Аҳамият диҳед, ки
кишварҳои БРИК бо суръати баландтар рушд мекунанд ва диққати онҳо ба эҷоди соҳаҳои
технологии баланд ва соҳаҳои фаъолият назар ба Русия хеле бештар ба назар мерасад.
Афзоиши пешниҳодшудаи сармоягузорӣ, ки барои татбиқи тадбирҳои радикалии
тезонидани рушди иҷтимоию иқтисодии кишвар зарур аст, боиси афзоиши назарраси сатҳи
сармоягузорӣ мегардад (ҳиссаи онҳо дар ММД). Дар айни замон, ин ҳисса тақрибан 20% ро ташкил медиҳад. Он бояд ба 30-35% расонида шавад. Меъёри сармоягузорӣ дар
кишварҳои мутараққӣ 20% ба онҳо рушди нисбатан мутавозини иқтисодиро дар як сол 2%
таъмин менамояд. Баръакс, дар кишварҳои рӯ ба тараққӣ сатҳи сармоягузорӣ 30-35% -ро
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ташкил медиҳад, ки ба онҳо рушди миёнаи солонаи иқтисодиро 5-6% таъмин менамояд. Ин
маҳз ҳамин гуна рушди иқтисодист, ки Русия бояд ба он саъй кунад. Бо чунин суръат, Русия
то соли 2020 аз ҷиҳати ММД аз Олмон пеш мегузарад ва аз ҷиҳати иқтидори иқтисодӣ дар
байни кишварҳои ҷаҳон ба ҷои панҷум меояд. Дар давраи то соли 2025, аз ҷиҳати сатҳи
рушди иқтисодӣ (ММД ба ҳар сари аҳолӣ) Русия аввал ба Португалия ва Юнон расида,
сипас дар байни кишварҳои пешрафта Испания хоҳад буд. Минбаъд, солҳои 2025-2030) бо
нигоҳ доштани ҳамон сатҳи баланд, Русия аз рӯи нишондиҳандаҳои асосии иҷтимоӣ ба яке
аз кишварҳои мутараққии ҷаҳон табдил хоҳад ёфт. Нигоҳ доштани ин меъёрҳо дар солҳои
минбаъда, тавре ҳисоботҳо нишон медиҳанд, ба Русия имкон медиҳад, ки то соли 2035 ба
яке аз кишварҳои пешрафтаи ҷаҳон табдил ёбад.Яъне, 3-5 соли дигар лозим аст, ки Русия аз
рӯи нишондиҳандаҳои асосии иҷтимоӣ ба кишварҳои G7 баробар шавад. Ҳамин тариқ,
Русия на танҳо аз ҷиҳати нуфузи байналмилалӣ, рушди иқтидори мудофиа, иқтидори
иқтисодӣ, балки инчунин сатҳи рушди иқтисодӣ ва иҷтимоӣ ба як давлати бузург табдил
хоҳад ёфт. Аммо, дар шароити муосир, ҳатто гипотеза дар бораи афзоиши солонаи ММД
Русия дар як сол 2 фоиз хушбин ба назар мерасад. Ба андешаи мо, дар сурати идомаи
сиёсати иқтисодии мавҷуда чунин суръатҳо имконнопазир аст. Дар мисоли соли 2013 ва
моҳҳои аввали соли 2014, инчунин дар асоси ҳисобҳои пешгӯии то соли 2016 маълум аст, ки
ин муваффақ шудан ғайриимкон аст. Дар соли 2013, сарфи назар аз омилҳои ба назар
намоёни иқтисодии беруна - боқӣ мондани нархҳои баланди нафт ва дигар ашёи хом;
маблағҳои калони қарзии аз хориҷ ҷалбшуда аз ҷониби бонкҳо, корхонаҳо ва ташкилотҳои
Русия; тавсеаи савдои ҷаҳонӣ; афзоиши ҳаҷми капитализатсияи бозори саҳҳомӣ дар дигар
кишварҳо ва ғайра, якбора суст шудани рушди иқтисодии Русия бо афзоиши назарраси
таваррум ба назар расид. Ҳамин тариқ, гӯё аз сифр, стагфлятсия дар бадтарин зуҳуроти худ
зоҳир шуд: рушди иҷтимоию иқтисодӣ бо афзоиши сатҳи таваррум рукуд мекунад.
Коршиносон вазъи кишварро рукуд бо нишонаҳои рукуд номиданд. Барои тезонидани
рушди иҷтимоию иқтисодии Русия ба куллӣ тағйир додани сохтори хоҷагии халқ зарур аст.
Таҳлили сабабҳои якбора суст шудани рушди иҷтимоию иқтисодии Русия дар солҳои 20122014. нишон доданд, ки онҳо бунёдӣ ҳастанд. Ин чунин маъно дорад, ки барои суръат
бахшидан ба рушди иҷтимоию иқтисодии Русия, ин сабабҳо бояд аз як тараф бартараф ва
суст карда шаванд ва аз тарафи дигар барои пешрафти иқтисодиёт шароит фароҳам
оваранд. Нисфи чораҳо кӯмак нахоҳанд кард; чораҳои асосии маҳаллӣ заруранд. Дар
асарҳои қаблан нашршуда мо ин рӯйдодҳоро ба тафсил таҳлил кардем.
Аз ин рӯ, дар ин ҷо мо танҳо бо пешниҳоди рисолаи онҳо маҳдуд мешавем. Ба мо
навсозии технологии хоҷагии халқ, гузариш аз заминаи ақибмондаи моддию техникӣ ба
истифодаи технологияҳои муосир, наслҳои пешрафтаи технологияи нав лозим аст.
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РУШДИ ИҶТИМОИЮ ИҚТИСОДИИ РОССИЯ: ТАҲЛИЛ ВА ПЕШГЎӢ
Дар мақола тамоюлҳои асосии рушди иҷтимоию иқтисодии Русия, ки дар солҳои охир ташаккул
ёфтаанд, таҳлил карда мешавад. Омилҳои сустшавии суръати рушди иқтисодӣ дар кишвар муайян ва тавсиф
карда шудаанд. Вазифаҳои рушди дарозмуддати Русия таҳия шудаанд. Масъалаи суръати воқеӣ ва матлуби
рушди иқтисоди Русия баррасӣ карда мешавад. Арзёбии ниёз ба захираҳо барои ҳалли вазифаҳои
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гузошташуда дода мешавад. Барои баланд бардоштани суръат ва сифати рушди иқтисод дар Русия тадбирҳо
пешниҳод карда мешаванд.
Калидвожањо: иқтисодиёт, рушд, нарх, савдо, инфрасохтор, содирот, воридот, таваррум.
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ: АНАЛИЗ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ
В статье анализируются основные тенденции социально-экономического развития России,
сложившиеся в последние годы. Выявляются и описываются факторы замедления экономической динамики в
стране. Формулируются задачи долгосрочного развития России. Рассматривается вопрос о фактических и
желательных темпах роста российской экономики. Дается оценка потребности в ресурсах, необходимых для
решения поставленных задач. Предлагаются меры по повышению темпов и качества экономического роста в
России.
Ключевые слова: экономика, развитие, цена, торговля, инфраструктура, экспорт, импорт, инфляция.
ECONOMIC AND SOCIAL DEVELOPMENT OF RUSSIAN: ANALYSIS AND PREVENTION
The article analyzes the main trends in the socio-economic development of Russia that have developed in recent
years. The factors of economic dynamics slowdown in the country are identified and described. The tasks of long-term
development of Russia are formulated. The question of the actual and desirable growth rates of the Russian economy
is considered. An assessment of the need for resources required to solve the assigned tasks is given. Measures are
proposed to increase the rate and quality of economic growth in Russia.
Keywords: economy, development, price, trade, infrastructure, export, import, inflation.
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ШАРТНОМАҲОИ СОХТМОНӢ ЊАМЧУН ЗАМИНАИ АСОСИИ БАРОЊМОНИИ
ФАЪОЛИЯТИ СОХТМОНӢ
Шарифиён А.А.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Мафҳуми шартномаи сохтмонӣ. IAS 11 “Шартномаҳои сохтмонӣ” (Construction
contracts) тартиби баҳисобгирии даромад аз фурӯш ва масрафҳои бо шартномаҳои
сохтмонӣ алоқамандро муқаррар менамоянд. Бинобар хислати фаъолияти бо шартномаҳои
сохтмонӣ бурдашаванда, санаи оғози фаъолияти шартномавӣ ва санаи анҷомёбии вай ба
давраҳои ҳисоботии гуногун рост меояд. Ҳамин тариқ, проблемаи асосии баҳисобгирии
шартномаҳои сохтмонӣ – тақсим намудани даромади фурӯш ва масрафҳои шартномаи
сохтмонӣ ба давраҳои ҳисоботие мебошад, ки дар давоми онҳо корҳои сохтмонӣ бурда
мешаванд. Дар стандарт барои муайян намудани лаҳзаи эътирофкунии даромад аз фурӯш
ва масрафҳои сохтмон чун даромад аз фурӯш ва хароҷот дар ҳисобот оиди даромади ҷомеъ
маҳакҳои эътирофкуние истифода мешаванд, ки дар “Принсипҳо” муқаррар гардидаанд.
IAS 11 инчунин нишондоҳои амалиро оиди истифодабарии маҳакҳои мазкур дар бар
мегирад [7]. Сохтмон аз дигар намудҳои фаъолияти хоҷагидорӣ бо даври истеҳсолии
тулонии фарогирандаи якчанд давраҳои ҳисоботӣ фарқ мекунад. Вобаста ба ин бахши
муҳими IAS 11 ҷиҳатҳои вай оиди тақсимкунии масрафҳо ва даромадҳо дар байни ин
давраҳои ҳисоботӣ мебошад. Стандарт ба усули ҳисобузамкунӣ ва принсипи дурандешӣ
такя менамояд. Мундариҷаи онҳоро хотиррасон мекунем: даромад аз фурӯш ва масрафҳо
бояд бо мурури пайдоишашон эътироф карда шаванд; фоида он вақте бояд эътироф карда
шавад, ки эҳтимолияти басандаи гирифтани вай дар шакли воситаҳои пулӣ мавҷуд бошад,
масрафҳо ва зарарҳо бошанд, замоне эътироф карда мешаванд, ки онҳоро метавон пешбинӣ
намуд. Мувофиқи IAS 11 шартномаи сохтмонӣ (construction contract) – шартномаест, ки бо
мақсади сохтмони объект ё гурӯҳи объектҳои аз ҷиҳати бунёд, технология, вазифаҳо ё
таъиноти ниҳойӣ ва истифодабариашон бо ҳам алоқаманд ва ҳамбастабуда баста мешавад.
Шартномаҳои сохтмонӣ инҳоро дар бар мегиранд: шартномаҳо оиди хизматрасониҳои
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бевосита бо сохтмони объект алоқаманд, масалан хизматҳо барои идоракунии лоиҳа ва
хизматҳои меъморон; шартномаҳо барои вайрон ва барқарор кардани объектҳо ва
барқароркунии муҳити атроф пас аз кандани объектҳо. Шартномаҳои сохтмонӣ
метавонанд шароитҳои гуногунро дар назар дошта бошанд ва дар IAS 11 онҳо ба намудҳои
шартномаҳои дорои нархи муқарраршуда ва шартномаҳои “масрафҳо бо замми” тасниф
карда мешаванд. Шартнома бо нархи муқарраршуда (fixed price contract) – шартномаи
сохтмониест, ки мувофиқи он паймонкор (иҷрокунанда, ташкилоти сохтмонӣ) ба нархи
шартномавии муқарраршуда ё меъёри муқарраршуда барои воҳиди корҳо ризо мешавад ва
баландбардории ин нарх ё меъёр дар баъзе мавридҳо ҳангоми зиёдшавии масрафҳо мумкин
аст. Шартномаи “масрафҳо бо замми” (cost plus contract) – шартномаи сохтмониест, ки
мувофиқи он ба паймонкор масрафҳои раводидашуда ё бо дигар тариқа муайяншуда ба
замми фоиз аз чунин масрафҳо ё маблағи муқарраршудаи подош баргардонида мешавад.
Лозим ба қайдкунист, ки дар амалия шакли омехтаи шартномаҳои сохтмонӣ паҳн
гардидааст, ки имконият медиҳад дар онҳо механизми қаиши нархбунёдшавӣ инъикос
карда шавад ва манфиатҳои ҳам фармоишгар ва ҳам иҷрокунанда қонеъ кунонида шаванд.
Талаботҳои IAS 11 дар алоҳидагӣ барои ҳар як шартномаи сохтмонӣ ба кор бурда
мешаванд. Вале дар ҳолатҳои муайян зарур аст, ки стандарти мазкур барои унсурҳои
алоҳида ҳамтошавандаи як шартнома ё гуруҳи шартномаҳои бо ҳам алоқаи зич дошта
қабул гардад, то моҳияти чунин шартнома ё гуруҳи шартномаҳо инъикос карда шавад. Агар
дар шартнома сохтмони якчанд объектҳо дар назар дошта шуда бошад, сохтмони ҳар як
объект чун шартномаи алоҳида баҳисоб гирифта мешавад, агар:
•
барои ҳар як объект пешниҳодҳои алоҳида нигаронида шуда бошанд;
•
шароитҳои сохтмони ҳар як объект алоҳида баррасӣ шудаанд, ҳам паймонкор ва ҳам
фармоишгар метавонанд иҷрокунии ҳиссаи шартномаи ба ҳар як объект тааллуқдоштаро
қабул кунанд ё аз он даст кашанд;
•
масрафҳо ва даромад аз фурӯш барои ҳар як объект метавонанд ҳамто карда шаванд.
Гурӯҳи шартномаҳои бо як ё якчанд фармоишгарон басташуда чун шартномаи ягона
баҳисоб гирифта мешаванд, агар: гуруҳи шартномаҳо чун дастаи ягонаи шартномаҳо баста
шуда бошад; шартномаҳо чуноне байни ҳам алоқаи зич дошта бошанд, ки моҳиятан, ҳиссаи
лоиҳаи ягонаро бо маблағи умумии фоида ифода намоянд; шартномаҳо ҳамзамон ё бо
пайдарпайии бефосила иҷро мешаванд. Эътирофкунии даромади фурӯш ва масрафҳо аз рӯи
шартномаи сохтмонӣ. Даромади фурӯш аз рӯи шартномаи сохтмонӣ (construction contract
revenue) инҳоро дар бар мегирад: маблағи аввалаи даромад, ки бо шартнома мувофиқа
шудааст; тамоилҳо аз шартҳои шартнома, даъвоҳо ва пардохтҳои ҳавасмандкунандагӣ бо
он ҳадде, ки онҳо метавонанд ба пайдошавии даромад оваранд ва боэътимодона баҳо дода
шаванд. Даромади фурӯш аз рӯи шартномаи сохтмонӣ бо арзиши одилонаи подоши
гирифташуда ё гирифташаванда баҳо дода мешавад. Ба баҳои маблағи даромади фурӯш аз
рӯи шартнома омилҳои зиёди номуайянӣ, ки аз натиҷаи рӯйдодҳои оянда вобастаанд,
таъсир мерасонанд. Бо мурури фарорасии рӯйдодҳо ё бартараф намудани омили номуайянӣ
аксаран азнавдидабаройии баҳои аввала лозим мешавад. Ҳамин тариқа, маблағи даромади
фурӯш аз рӯи шартнома метавонад аз як давра ба давраи дигар зиёд шавад ё кам шавад.
Масалан: паймонкор ва фармоишгар метавонанд маблағи тамоил ё даъвоҳоро, ки даромад
аз фурӯшро дар давраи пас аз давраи басташавии шартнома оянда зиёд ё кам мекунанд,
мувофиқа кунанд; маблағи даромад аз фурӯши дар шартномаи дорои нархи муқарраршуда
мувофиқашуда метавонад мувофиқи ҷиҳатҳои дарназардорандаи зиёдкунии даромад
ҳангоми зиёдшавии масрафҳо, зиёд карда шавад; маблағи фурӯш аз шартнома метавонад
бо сабаби ҷаримаҳои дар натиҷаи аз ҷониби паймонкор ба таъхир монондани иҷроиши
шартнома пайдошуда кам шавад; агар шартномаи дорои нархи муқарраршуда нархи
муқарраршударо барои воҳиди корҳо дар назар дошта бошад, даромади фурӯш аз рӯи
шартнома бо мурури зиёдшавии шумораи чунин воҳидҳо зиёд мешавад.
Тамоил (variation) ин тағйирёбии ҳаҷми корҳои аз рӯи шартнома иҷрошаванда
мебошад, ки фармоишгар маъқул шуморидааст. Тамоил метавонад ба зиёдшавӣ ё
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камшавии даромади фурӯш аз рӯи шартнома оварад. Мисолҳои тамоил тағйирдиҳии сохти
объект ва дигаркунии муҳлати амали шартнома мебошанд. Тамоил ба маблағи даромади
фурӯш аз рӯи шартнома зам карда мешавад, агар: эҳтимол равад, ки фармоишгар тамоил
ва маблағи даромади бо сабаби тамоил ба миён омадаро маъқул мешуморад; маблағи
даромади фурӯш метавонад боэътимодона баҳо дода шавад.
Даъво (claim) ё дархост – ин маблағест, ки паймонкор барои аз фармоишгар ё ҷониби
дигар гирифтани он чун подоши хароҷоти дар шартнома зикрнашуда ҷаҳд мекунад.
Даъвоҳо, масалан, дар натиҷаи риоя накардани талаботҳои шартнома, хатогиҳои дар
ҳуҷҷатҳои лоиҳавӣ ҷойдошта пайдо мешаванд. Даъвоҳо бо шарти мавҷудияти эҳтимолияти
аз ҷониби фармоишгар эътирофкунии даъво ва баҳодиҳии боэътимоди маблағи даъво ба
даромад дохил карда мешаванд. Пардохтҳои ҳавасмандкунӣ (Incentive payments) –
маблағҳои иловагие мебошанд, ки фармоишгар ба паймонкор барои хуб иҷро намудани
корҳо пардохт мекунад. Маблағҳои ҳавасмандкунӣ дар мавридҳои иҷрои пеш аз муҳлати
лоиҳа низ пардохт карда мешаванд. Пардохтҳои ҳавасмандкунӣ ба даромад дохил карда
мешаванд, агар эҳтимолияти иҷрошавии талаботҳои шартнома мавҷуд бошад ва маблағи
ҳавасмандкунӣ боэътимодона баҳо дода шавад. Бо вуҷуди ин даромади паймонкор
метавонад ба маблағи ҷаримаҳо ва дигар маблағҳои даъвогӣ кам карда шавад. Ғайр аз ин,
вай бо ташаббуси фармоишгар метавонад ба маблағи тамоилҳои манфӣ кам карда шавад.
Масрафҳо аз рӯи шартнома (contract costs) инҳоро дар бар мегиранд:
масрафҳои бевосита бо шартномаи мушаххас алоқаманд буда; масрафҳои умуман ба
фаъолияти шартномавӣ тааллуқдошта, ки метавонанд ба шартномаи мазкур тақсим карда
шаванд; ҳамин гуна дигар масрафҳое, ки фармоишгар мувофиқи талаботҳои шартнома
онҳоро алоҳида подош мекунад.
Масрафҳои бевосита ба шартномаи мушаххас алоқаманд буда инҳоанд: масрафҳои
подоши меҳнати сохтмончиён, аз ҷумла барои назорат дар макони сохтмон; арзиши
маводҳои ҳангоми сохтмон истифодашуда; истеҳлоки воситаҳои асосии ҳангоми сохтмон
истифодашаванда; масрафҳо барои ҷойивазкунонии воситаҳои асосӣ ва маводҳо дар
макони сохтмон; масрафҳо барои дастгирии созандагӣ ва техникии бевосита ба шартнома
алоқаманд; масрафҳои пешбинишаванда барои ислоҳкунии хатогиҳо ва иҷрои ҳаҷми
кафолатдодашудаи корҳо, аз ҷумла масрафҳои даринтизорбуда барои хизматрасонии
кафолатӣ; даъвоҳои ҷонибҳои сеюм.
Масрафҳои номбаршуда метавонанд ба маблағи даромади ғайричашмдошт, ки ба
даромади фурӯш аз рӯи шартнома зам намешавад, кам карда шаванд, масалан, даромад аз
фурӯши барзиёдатии маводҳо ё хориҷшавии воситаҳои асосӣ дар анҷоми шартнома.
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ШАРТНОМАҲОИ СОХТМОНӢ ЊАМЧУН ЗАМИНАИ АСОСИИ БАРОЊМОНИИ ФАЪОЛИЯТИ
СОХТМОНӢ
Дар маќолаи мазкур муаллиф баъзе масъалањои шартномањои сохтмониро баррасї намудааст.
Шартномаҳои сохтмонӣ (Construction contracts) тартиби баҳисобгирии даромад аз фурӯш ва масрафҳои бо
шартномаҳои сохтмонӣ алоқамандро муқаррар менамояд. Бинобар хислати фаъолияти бо шартномаҳои
сохтмонӣ бурдашаванда, санаи оғози фаъолияти шартномавӣ ва санаи анҷомёбии вай ба давраҳои ҳисоботии
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гуногун рост меоянд. Ҳамин тариқ, проблемаи асосии баҳисобгирии шартномаҳои сохтмонӣ – тақсим
намудани даромади фурӯш ва масрафҳои шартномаи сохтмонӣ ба давраҳои ҳисоботие мебошад, ки дар
давоми онҳо корҳои сохтмонӣ бурда мешаванд. Шартномаҳои сохтмонӣ инҳоро дар бар мегиранд:
шартномаҳо оиди хизматрасониҳои бевосита бо сохтмони объект алоқаманд, масалан хизматҳо барои
идоракунии лоиҳа ва хизматҳои меъморон; шартномаҳо барои вайрон ва барқарор кардани объектҳо ва
барқароркунии муҳити атроф пас аз кандани объектҳо.
Калидвожањо: шартнома, фаъолияти сохтмонї, фаъолият, объектњо, даврањои њисоботї.
СТРОИТЕЛЬНЫЕ ДОГОВОРЫ КАК ОСНОВНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА СТРОИТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В данной статье автор рассматривает некоторые вопросы строительных договоров. Строительные договоры
(Construction contracts) устанавливают порядок учета доходов от реализации и затрат, связанных со строительными
договорами. В силу характера деятельности, проводимой строительными договорами, датой начала договорной
деятельности и даты ее завершения приходится на различные отчетные периоды. Таким образом, основной
проблемой учета договоров строительства является распределение доходов от реализации и затрат строительного
договора на отчетные периоды, в течение которых осуществляются строительные работы. Договоры на
строительство включают в себя: договоры на оказание услуг, непосредственно связанных со строительством
объекта, например, услуги по управлению проектами и служебные обязанности архитекторов; договоры за
нарушение и восстановление объектов, а также восстановление окружающей среды после разрушения объектов.
Ключевые слова: договора, строительная деятельность, деятельность, объекты, отчетные этапы.
CONSTRUCTION CONTRACTS AS THE MAIN INFRASTRUCTURE OF CONSTRUCTION ACTIVITIES
In this article, the author examines some issues of construction contracts. Construction contracts (Construction
contracts) establish the procedure for accounting for sales revenue and costs associated with construction contracts. Due to
the nature of the activities carried out by the construction contracts, the start date of the contract activity and the date of its
completion fall on different reporting periods. Thus, the main problem of accounting for construction contracts is the
distribution of income from the sale and costs of the construction contract for the reporting periods during which construction
work is carried out. Construction contracts include: contracts for the provision of services directly related to the construction
of the object, for example, project management services and official duties of architects; contracts for the violation and
restoration of objects, as well as the restoration of the environment after the destruction of objects.
Keywords: contracts, construction activities, activities, objects, reporting stages.
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ЊУЌУЌ ВА СИЁСАТ – ПРАВО И ПОЛИТИКА
ПРОБЛЕМАҲОИ НАЗАРИЯВӢ ВА АМАЛИИ ҶАВОБГАРИИ ҶИНОЯТӢ БАРОИ
ВАЙРОН НАМУДАНИ ҚОНУНГУЗОРИИ ЗАМИН
Абдукаримов А.А.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Барои вайрон намудани қонунгузории замин ҷавобгарии ҷиноятӣ он вақт татбиқ
мегардад, ки агар дар он аломатҳои кирдори ба ҷамъият хавфнок дида шавад, яъне кирдори
содиршуда ҷиноят эътироф гардад. [5: 92] Ин маънои онро дорад, ки ҷавобгарӣ танҳо
вобаста ба кирдорҳои (ҳаракат ё беҳаракатӣ) содиршудаи гунаҳгоронаи барои ҷамъият
хавфноке татбиқ карда мешавад, ки дар Кодекси Ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ
шудааст. [2]
Тибқи муқаррароти моддаи 13 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон замин
моликияти истисноии давлат мебошад ва давлат истифодаи самараноки онро ба манфиати
халқ кафолат дода, барои ҳифзи замин, беҳтар намудани муҳити табиат ва инкишофи
баробарии ҳамаи шаклҳои хоҷагидорӣ шароит фароҳам меоварад. Дар ин шарту шароит
нақши танзимкунандаи давлатии муносибатҳои моликияти хусусии замин вобаста ба
таъмини истифодаи замин аз рӯи таъиноти мақсаднокӣ ва ҳифзи он, инчунин фароҳам
овардани шароитҳои ҳифзи ҳуқуқи моликият ба замин, меафзояд. Бо дарназардошти
гуфтаҳои боло ва бо мақсади таъмини қонунии фаъолияти мақомоти давлатӣ дар соҳаи
замин, дар Кодекси љиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар моддаҳои 228 (хароб кардани
замин), 261 (бақайдгирии аҳди ғайриқонунӣ бо замин), 338 (худсарона ишғол намудани
қитъаи замин ва сохтмони худсарона дар он) ва 3381 (ғайриқонунӣ додани қитъаи замин)
ҷавобгарии ҷиноятӣ пешбинӣ шудааст. Дар боби «Ҷиноятҳо ба муқобили амнияти экологӣ
ва муҳити зист» Кодекси љиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгариро барои вайрон
намудани қонунгузории замин вобаста ба хароб кардани замин пешбинӣ намудааст. Тибқи
муқаррароти моддаи 228 КҶ ҶТ заҳролуд ё ифлос кардани замин бо маҳсулоти зиёновари
хоҷагӣ ё бо дигар навъи фаъолият дар натиҷаи вайрон кардани қоидаҳои муносибат бо
доруҳои заҳрдор, пору, нумўяи авҷи растанӣ ё дигар моддаҳои хавфноки химиявӣ ё биологӣ
ҳангоми нигаҳдошт, истифода, интиқоли онҳо ҳамчунин дигар усули хароб кардани замин,
ки ба саломатии инсон ё ба муҳити табиати зист зарари ҷиддӣ ворид кардааст, дар минтақаи
офати экологӣ ё вазъияти фавқулодаи экологӣ содир шудааст ё аз беэҳтиётӣ ба саломатии
одамон зарар расонидааст, аз беэҳтиётӣ боиси марги инсон гардидааст, ҷиноят ҳисоб
меёбад. Мақсади ин модда – ҳифзи замин ҳамчун арзиштарин сарвати миллӣ, воситаи
истеҳсолот, ки барои кор кардани ҳамаи соҳаҳои хоҷагӣ нақши муҳимро мебозад, бо роҳи
пешгирии он аз харобшавӣ ва паст шудани қабати ҳосилхезӣ мебошад.
Тарафи объективии ҷиноятро заҳролуд ё ифлос кардани замин бо маҳсулоти
зиёновари хоҷагӣ ё бо дигар навъи фаъолият дар натиҷаи вайрон кардани қоидаҳои
муносибат бо доруҳои заҳрдор, пору, нумўяи авҷи растанӣ ё дигар моддаҳои хавфноки
химиявӣ ё биологӣ ташкил медиҳанд. Масалан, ба корношоямӣ оварда расонидани замин
дар натиҷаи вайрон намудани қоидаҳои муносибат бо доруҳои заҳрдор, нобуд кардани
қабати ҳосихелзии замин ва ғайра.
Таҳти мафҳуми нурӣ – пору ва моддаҳои органикӣ, ки элементҳои ғизодиҳии
растаниро доранд фаҳмида мешаванд, ки дар хоҷагии қишлоқ истифода мешаванд. [3;479]
Доруҳои заҳрдор – ин пеститсидҳо, яъне таркибҳои химиявӣ ё биологие мебошанд, ки барои
мубориза бо зараррасонҳо ва бемории растаниҳо истифода мешаванд.
Моддаи дар боло зикршуда барои қонунгузории ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон нав
намебошад ва дар дигар қонунҳо масъулияти шаҳрвандони алоҳидаро барои вайрон
кардани қоидаҳои корҳо дар қаъри замин, аз ҷумла ба давлат супурдани тилло, метталҳои
қиматбаҳо ва сангҳои қиматбаҳои истихроҷнамударо дар бар мегирад.
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Дар моддаи 228 КҶ ҶТ доираи ҳаракат (беҳаракатӣ), ки ҳангоми он метавонад
қоидаҳои ҳифз ва истифодаи қаъри замин вайрон карда шавад, васеъ гардида, таркиби нави
ҷиноят – худсарона иҷрои сохтмон дар майдони ҷойгиршавии канданиҳои фоиданок ворид
карда шуда, тавсифи предмети ҷиноят тағйир дода шудааст ва аломатҳои субъекти махсус
дохил
карда
шудааст.
Соҳаи
истифодабарии
ин
модда
фаъолияти
заминистифодабарандагон, инчунин субъектҳои хоҷагӣ ва дигар фаъолият оид ба
истифодаи маводҳои химиявӣ ё биологӣ ё фаъолияте, ки дар натиҷааш маводҳои зараровар
(партовҳо) истеҳсол карда мешаванд, мебошад. Мақсади ҳамин модда аз таъмини
тартиботи ҳуқуқии қоидаҳои ҳифз ва истифодаи замин, ки мутобиқи қонун моликияти
давлат ба ҳисоб меравад, мебошад.
Предмети ҳамин ҷиноят замин ҳамчун дар шакли
ҳама гуна минтақаҳои замини (киштзор) заминҳои азхудкарда, азхудкардамешуда ва аз
ҷониби одамон азхуднакарда, новобаста аз шакли моликият ё хусусияти шахси
истифодабари он иборат мебошад.
Тарафи объективии ҳамин ҷиноят аз кирдор (ҳаракат ё беҳаракатӣ): а) заҳролуд ё
ифлос кардани замин бо маҳсулоти зиёновари хоҷагӣ ё бо дигар навъи фаъолият дар
натиҷаи вайрон кардани қоидаҳои муносибат бо доруҳои заҳрдор, пору, нумуяи авҷи
растанӣ ё дигар моддаҳои хавфноки химиявӣ ё биологӣ ҳангоми нигоҳдошт, истифода,
интиқоли онҳо ҳамчунин дигар усули хароб кардани замин;
б) ба саломатии инсон ё
муҳити зист зарари ҷиддӣ ворид кардааст; в) алоқаҳои сабабӣ байни кирдор ва оқибатҳои
фарорасида. Тарафи субъективии ҷиноят ҳамчун қасди бевосита тавсиф меёбад. Шахс
кирдори зиддиҳуқуқии содирнамудаашро дарк мекунад вале дидаю дониста ба фарорасии
оқибатҳои зикргардида роҳ медиҳад ё нисбат ба онҳо бепарвоёна муносибат менамояд.
Субъекти ҳамин ҷиноят шахси ба синни 16 расида мебошад. Таркиби тавсифкунандаи
қисми 2-юми моддаи зикршуда, содир намудани кирдори дар қисми 1-уми модда
пешбинишуда дар минтақаи офати экологӣ ё вазъияти фавқулодаи экологӣ содир шудааст
ё аз беэҳтиётӣ ба саломатии одамон зарар расонидааст. Таркиби тавсифкунандаи қисми 3юми модда ҳангоми содир намудани кирдорҳои дар қисмҳои 1 ва 2 – юми модда
пешбинишуда, ки аз беэҳтиётӣ боиси марги инсон гардидааст, мебошад. Таркиби ҷиноят –
моддӣ. Ҷиноят ҳангоми ба вуҷуд омадани яке аз оқибатҳои зикргардида хотимаёфта ба
ҳисоб меравад. Категорияи ҷиноят – қисми 1 моддаи 228 КҶ ҶТ начандон вазнин, қисмҳои
2 ва 3 моддаи 228 КҶ ҶТ дараҷаи миёна.
Тобеияти тафтишотӣ – мақомоти прокуратура. Субъекти ҷиноят субъекти махсус
мебошад, яъне, шахси мукаллафе, ки таъсисгари корхонаи тиҷоратӣ мебошад. Ҷинояти
мазкурро кормандони оперативӣ асосан бо воситаи гузаронидани чорабиниҳои оперативӣ
– ҷустуҷӯӣ дар намуди таҳқиқи ашё ва ҳуҷҷатҳо ва ғайра муайян месозанд
Хулоса дар натиҷаи содиршавии ҷинояти мазкур оқибатҳои зерин ба миён меояд, ки
ба ҷамъият хавфнок буда, аз ин рӯ, ин кирдор ҷиноят эътироф карда мешавад :1) зарар ба
саломатии инсон; 2) зарар ба муҳити зист (заҳролуд шудани объектҳои обӣ, нобуд шудани
наботот, фавтидани ҳайвонҳои хонагӣ ва ваҳшӣ);
3) боиси марги инсон аз беэҳтиётӣ (истеъмоли маҳсулоти хурокворӣ аз заминҳои
заҳролудшуда, вайрон кардани қоидаҳои пошидани пеститсидҳо аз ҳаво). [6;271]
Бақайдгирии аҳди ғайриқонунӣ бо замин (м. 261 КҶ ҶТ), яъне дидаю дониста ба қайд
гирифтани аҳди ғайриқонунӣ бо замин, таҳриф намудани маълумотҳои баҳисобгирии
Кадастри давлатии замин, ҳамчунин қасдан кам кардани андозаи пардохтҳо барои замин,
агар ин кирдорҳо бо ғараз ё дигар манфиатҳои шахсӣ аз ҷониби шахси мансабдор бо
истифода аз мақоми хизматӣ анҷом дода шуда бошад, бо ҷарима ба андозаи аз панҷсад то
як ҳазор маоши ҳадди ақал ё маҳрум кардан аз ҳуқуқи ишғоли мансабҳои муайян ба
мӯҳлати то се сол ҷазо дода мешавад. Моддаи мазкур яке аз воситаҳои асосии таъмин
намудани кафолати давлатӣ оид ба самаранок истифода бурдани замин ба ҳисоб рафта,
манфиатҳои ҷамъият ва давлатро аз ҳар гуна амалиётҳои ғайриқонунӣ бо замин, зери
ҳимояи худ гирифтааст.
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Бешубҳа, дар ин ҷода, ҳиссаи шахсони мансабдори мақомоти дахлдори давлатӣ хеле
калон мебошад. Чунки онҳо дар рафти фаъолияти худ амалиёти гуногунро оид ба
истифодабарии замин содир мекунанд, ки аз мазмуни онҳо самаранок истифода бурдани
замин вобаста аст. Аз ҷумла, додани иҷозат барои истифодабарии замин, баҳисобгирии он,
бақайдгирии тағйиротҳо дар низоми ҳуқуқии замин, баҳодиҳии қитъаи замин, муқаррар
намудани имтиёзҳо оид ба пардохти андоз аз замин ва ғайра. Аз ин сабаб, моддаи мазкур,
инчунин, барои таъмин намудани қонуният дар фаъолияти шахсони мансабдор дар ин соҳа
равона карда шудааст.Ҷинояти мазкур намуди ҷинояти махсуси мансабиро (м. 314 КҶ ҶТ)
ташкил медиҳад, бинобар ин, аз ҷониби шахси мансабдор содир намудани ҳаракатҳои бо
моддаи мазкур пешбинишуда, танҳо таркиби ҷинояти бо моддаи 261 КҶ ҶТ – ро ташкил
медиҳад. Объекти ҷиноят муносибатҳои ҷамъиятие мебошанд, ки низоми ҳуқуқии заминро,
инчунин, тартиби муқарраршудаи бақайдгирии аҳдҳо бо заминро таъмин мекунанд. Дар
натиҷаи содир намудани ҷинояти мазкур ба манфиатҳои иқтисодии давлат, ҳамчунин, ба
принсипи баробарии субъектон – иштирокчиёни муомилоти ҳуқуқии қитъаҳои замин зарар
расонида мешавад.Тарафи объективии ҷиноят дар содир намудани ҳаракатҳои зерини ба
ҷамъият хавфнок ифода мегардад:
а) ба қайд гирифтани аҳди ғайриқонунӣ бо замин;
б) таҳриф намудани маълумотҳои баҳисобгирии Кадастри давлатии замин;
в) кам кардани андозаи пардохтҳо барои замин.
Дар моддаи 261 КҶ ҶТ (Ба қайд гирифтани аҳди ғайриқонунӣ бо замин) метавон
ҷудогона мафҳуми аҳдҳоро қайд намуд, аҳдҳо – яъне амали шаҳрвандон ва ашхоси ҳуқуқӣ,
ки ба муқаррар намудан, тағйир додан ё қатъ намудани ҳуқуқу ӯҳдадориҳои гражданӣ
равона гардидааст. [3] Аҳдҳо яке аз фактҳои ҳуқуқии хеле васеъ паҳнгардида мебошанд.
Онҳо чунин ҳаракатҳое мебошанд, ки ҳатман бояд ба талаботи қонун мувофиқат кунанд.
Аҳди басташудае, ки бе асосҳои муқаррарнамудаи қонун ба амал бароварда мешавад,
хилофи қонун мебошад ва ба талаботи муқарраршудаи қонун мувофиқат намекунад,
эътибор надорад (моддаҳои 193 ва 194 КГ ҶТ).
Асосҳои ҳуқуқии бастани аҳд бо замин аз тарафи Кодекси замини ҶТ, ки 13 – уми
декабри соли 1996 қабул карда шудааст, муайян карда мешавад. Қонуни мазкур
муносибатҳои заминиро ба танзим медарорад, ки барои муҳайё сохтани шароит оид ба
самаранок истифода бурдан ва ҳифз намудани замин, ҳосилнокии он, беҳтар намудани
муҳити табиат, инкишофи баробарҳуқуқии ҳамаи шаклҳои хоҷагидорӣ равона карда
шудааст. Қонунгузории ҶТ имкониятҳои гуногуни ба амал баровардани аҳдҳоро бо замин
пешбинӣ намудааст, ки предмети онро қитъаҳои заминӣ ташкил медиҳанд. Аз ҷумла,
шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ дар натиҷаи бастани аҳдҳои гуногун метавонанд ҳуқуқ ба
истифодаи заминро пайдо намоянд (шартномаи мубодила, иҷора, идораи ба боварӣ
асосёфта ва ғ.). Дар асоси аҳдҳои номбаршуда шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ ҳуқуқи истифодаи
бемӯҳлат ё мӯҳлатноки замин ё ҳуқуқи истифодаи якумраи меросии заминро метавонанд
пайдо кунанд.
Ба амалбарории қайди давлатии замин, бақайдгирӣ ва ба расмият даровардани
ҳуҷҷатҳои истифодабарии қитъаи замин тибқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи
бақайдгирии давлатии молу мулки ғайриманқул ва ҳуқуқҳо ба он» амалӣ карда мешавад.
Бақайдгирии аҳдҳо бо замин он вақт ғайриқонунӣ эътироф мешавад ва аломати тарафи
объективии ҷинояти мазкурро ташкил медиҳад, ки агар чунин амалиёт меъёрҳои
амалкунандаи қонунгузорӣ оид ба заминро вайрон кунанд. Масалан, бақайдгирии аҳд:
а) ҳангоми ба шаҳрвандони хориҷӣ ё шахсони ҳуқуқии хориҷӣ додани қитъаҳои
замине, ки ба категорияи ҳудудҳои махсус ҳифзшаванда мансубанд;б) ҳангоми мавҷуд
набудани қарори мақомоти дахлдори ҳокимияти иҷроия оид ба ҷудо кардани қитъаи замин;
в) ҳангоми тағйир додани таъиноти мақсадноки қитъаи замин;тг) ҳангоми дар мақомоти
дахлдор вуҷуд доштани ҳуҷҷатҳое, ки оид ба ҷой доштани баҳс дар бораи мансубияти чунин
қитъаи замин шаҳодат медиҳанд; д) ҳангоми ба амал баровардани аҳди қалбакӣ, ки бо
мақсади рӯйпуш намудани аҳди дигар баста шудааст ва ғ.
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Таҳриф намудани маълумотҳои баҳисобгирии Кадастри давлатии замин чунин маъно
дорад, ки ба ҳуҷҷатҳои кадастрӣ маълумотҳои нодуруст (бардурӯғ) ворид карда мешаванд,
ки ба вазъияти воқеӣ мувофиқат намекунанд. Хавфнокии чунин кирдор пеш аз ҳама дар он
ифода мегардад, ки дар асоси чунин маълумотҳои нодуруст (бардурӯғ) мумкин аст қарорҳои
ғайриқонунӣ нисбат ба қитъаҳои замин қабул карда шаванд. Кадастри давлатии замин – ин
маҷмӯи маълумот дар бораи вазъияти табиӣ, хоҷагӣ ва ҳуқуқии заминҳо дар ҶТ, инчунин
маълумот дар бораи миқдор (ҳаҷм) ва сифати заминҳо, андозаи пардохтҳо барои замин,
сохтори замин, тақсими заминҳо аз рӯи категорияҳо ва ғ. мебошад. Кам кардани андозаи
пардохтҳо барои замин маънои онро дорад, ки шахси мансабдор чунин ҳаракатҳоро содир
мекунад, ки дар натиҷаи онҳо субъекти истифодабарандаи замин имконият пайдо мекунад,
ки пардохтҳои якдафъина ва доимиро барои истифодаи замин камтар кунад. Масалан, кам
кардани ставкаҳои андоз, кам намудани пардохти иҷорапулии замин, кам намудани нархи
қонунии замин, пешкаш намудани имтиёзҳои ғайриқонунӣ оид ба пардохти андози замин,
ғайриқонунӣ озод намудан аз пардохти андози замин ва ғ. Ҷинояти мазкур аз рӯи сохташ
ба таркиби расмӣ мансуб аст ва бинобар ин, аз лаҳзаи содир намудани ҳатто яке аз
ҳаракатҳое, ки тарафи объективии ин ҷиноятро ташкил медиҳад, хотимаёфта ҳисобида
мешавад.
Тарафи субъективии ҷинояти мазкур дар қасди бевосита ифода мегардад,
яъне, шахси бақайдгиранда медонад, ки чунин аҳд хусусияти ғайриқонунӣ дорад ва хоҳони
он аст, ки онро ба қайд гирад.Ангеза аломати ҳатмии тарафи субъективии ҷинояти мазкур
мебошад. Онро ғараз ва ё дигар манфиати шахсӣ ташкил медиҳад. [8;52, 53]
Ғарази ин кӯшиши шахс оиди ба даст овардани фоидаи ғайриқонунии хусусияти
моддидошта мебошад. Дигар манфиати шахсӣ бошад, дар хоҳиши расонидани ёрӣ ба
хешовандон, рафиқон ва ғ. ифода мегардад. Субъекти ҷиноят субъекти махсус мебошад,
яъне, шахси мансабдор, ки бақайдгирии аҳдҳо ба заминро амалӣ менамоянд ва Кадастри
давлатии заминро мебаранд. Ҷинояти мазкурро кормандони оперативӣ асосан бо воситаи
гузаронидани чорабиниҳои оперативӣ – ҷустуҷӯӣ дар намуди таҳқиқи ашё ва ҳуҷҷатҳо ва
ғайра муайян месозанд. Дар ҳолате, ки агар дар натиҷаи кам кардани андозаи пардохтҳо
барои замин ба давлат зарари калон расонида шавад, он гоҳ кирдори содиршуда бо маҷмӯи
ҷиноят бандубаст карда мешавад. Худсарона ишғол намудани қитъаи замин ва сохтмони
худсарона дар он ва ғайриқонунӣ додани қитъаи замин ҷиноят буда, ҳуқуқи истисноии
моликияти давлатро оид ба кафолати истифодаи самараноки он ба манфиати халқ, барои
ҳифзи замин, беҳтар намудани муҳити табиат ва инкишофи баробарии ҳамаи шаклҳои
хоҷагидориро вайрон менамояд. Қонунгузор моддаҳои 338 (худсарона ишғол намудани
қитъаи замин ва сохтмони худсарона дар он) ва 338 иловаи 1 – ро (ғайриқонунӣ додани
қитъаи замин) ба боби 21 (ҷиноятҳо ба муқобили тартиби идоракунӣ) ворид намудааст.
Бояд тазаккур дод, ки худсарона ишғол намудани қитъаи замин танҳо дар он ҳолат
ҷавобгарии ҷиноятиро ба вуҷуд меорад, ки агар он дар давоми соли пас аз татбиқи ҷазои
маъмурӣ такроран содир шуда бошад. Такроран худсарона ишғол намудани қитъаи замин
дар ҳолатҳое ҷой дорад, ки агар шахс дар давоми соли баъди татбиқи ҷазои маъмурӣ
қитъаи замини ба ҳолати аввала баргардонидашударо аз сари нав худсарона ишғол ва ё
қитъаи замини дигарро ишғол намуда бошад.
Таҳти мафҳуми худсарона ишғол намудани қитъаи замин – худсарона ишғоли қитъаи
замин бе иҷозати мақомоти давлатӣ ё истифодабарандагони замин, шахсони мансабдор ва
мавҷуд будани дигар асосҳо (худсарона иваз кардани қитъаи замин, хариду фурӯш
намудани қитъаи замин, худсарона додани ҳуқуқи истифодаи қитъаи замин ва ғайраҳо), ки
бо қонун пешбинӣ нашудаанд, фаҳмида мешавад. Ба худсарона ишғол намудани қитъаи
замин дар навбати аввал ҳолатҳои худсарона истифода бурдани қитъаи замин, инчунин
ишғоли он бе иҷозати мақомоти дахлдори давлатӣ ё истифодабарандагони замин, шахсони
мансабдор новобаста аз он ки бо истифодаи қитъаи замин алоқаманд ҳаст ё не, дохил
мешаванд.
Худсарона ишғол намудани қитъаи замин ва сохтмони худсарона дар он дар сурате
хотимаёфта ҳисобида мешавад, ки агар шахс қитъаи заминро ғайриқонунӣ ишғол намуда,
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ба оғози корҳои зерин, аз ҷумла деворгирии қитъаи замин, истифодабарии он, ҷуфт,
сохтмон кардан ва ғайраҳо шурӯъ намуда бошад. [4] Ихтиёран даст кашидан аз
истифодабарии минбаъдаи қитъаи замин шахсро аз ҷавобгарии ҷиноятӣ озод намекунад,
зеро он танҳо дар давраи тайёрӣ ба ҷиноят ва сӯиқасди он имконпазир аст. Суд, судя
метавонад ихтиёран даст кашидан аз истифодабарии минбаъдаи қитъаи замин ва барқарор
кардани зарари расонидашударо ҳамчун ҳолати сабуккунандаи ҷазо ба инобат гиранд.Дар
сурате, агар аз рӯи парванда муайян гардад, ки қабл аз сохтмони худсарона, ишғоли
худсаронаи қитъаи замин ҷой доштанд, ҳаракати шахсони гунаҳгор новобаста аз қаблан
татбиқ намудани ҷазои маъмурӣ бо қисми 2 моддаи 338 – и Кодекси Ҷиноятии Ҷумҳурии
Тоҷикистон банду баст карда мешавад. Барои ғайриқонунӣ додани қитъаи замин шахсони
мансабдор ва шахсони воқеӣ (раисони шаҳру ноҳияҳо. Ҷамоатҳо, хоҷагиҳои деҳқонӣ,
кормандони Кумитаи заминсозӣ ва геодезӣ, шаҳрвандон ва ғайра) бо моддаи 338 иловаи 1
– и Кодекси Ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида
мешаванд.Ҷиноятҳои дар моддаҳои 338 ва 3381 и дар Кодекси Ҷиноятии Ҷумҳурии
Тоҷикистон пешбинишуда, дар ҳамон вақт такроран содиршуда эътироф карда мешаванд,
агар шахс қаблан як ё якчанд ҷиноятҳои дар ҳамин моддаҳо пешбинигардидаро содир
намуда, мӯҳлати ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашидани ӯ мутобиқи талаботи моддаи 75 – и
Кодекси Ҷинояти Ҷумҳурии Тоҷикистон нагузашта ё тибқи талаботи моддаи 84 – и ҳамин
Кодекс доғи судиаш барҳам нахӯрда ё бардошта нашуда бошад. Худсарона ишғол
намудани қитъаи замин ва сохтмони худсарона дар он, инчунин ғайриқонунӣ додани
қитъаи замин дар сурате аз ҷониби гурӯҳи шахсон бо маслиҳати пешакӣ содиршуда дониста
мешавад, ки агар дар содир намудани ин ҷиноят ду ва зиёда шахсони мансабдор ва ё
шахсони воқеӣ иштирок карда бошанд.
Ҷиноятҳои дар моддаҳои 338 ва 3381 – и Кодекси Ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон
пешбинишуда, давомнок ба ҳисоб намераванд. Дар сурати мавҷуд будани асос нисбати
шахсоне, ки ҷиноятҳои мазкурро содир намудаанд санади авф, инчунин гузаштани мӯҳлати
ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашидан, татбиқ карда мешавад.
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ПРОБЛЕМАҲОИ НАЗАРИЯВӢ ВА АМАЛИИ ҶАВОБГАРИИ ҶИНОЯТӢ БАРОИ ВАЙРОН
НАМУДАНИ ҚОНУНГУЗОРИИ ЗАМИН
Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгарии ҷиноятиро барои содир намудани ҷиноят, яъне
кирдори (ҳаракат ё беҳаракатӣ) содиршудаи гунаҳгоронаи барои ҷамъият хавфноке, ки Кодекси ҷиноятӣ бо
таҳдиди татбиқи ҷазо манъ кардааст, муқаррар менамояд. Асоси ҷавобгарии ҷиноятӣ содир намудани
кирдоре мебошад, ки дорои тамоми аломатҳои таркиби ҷинояти дар КҶ ҶТ пешбинигардида аст. Ҷиноят ва
сазовори ҷазо будани кирдор бо қонуне, ки дар вақти содир намудани он кирдор амал мекунад, муайян карда
мешавад. Бояд тазаккур дод, ки ҷиноятҳо дар соҳаи истифода ва ҳифзи замин ба таркиби гурӯҳи ҷиноятҳо ба
муқобили амнияти экологӣ ва ҷиноятҳо ба муқобили тартиби идоракунӣ дохил мешаванд. Тибқи
муқаррароти моддаи 13 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон замин моликияти истисноии давлат мебошад
ва давлат истифодаи самараноки онро ба манфиати халқ кафолат дода, барои ҳифзи замин, беҳтар намудани
муҳити табиат ва инкишофи баробарии ҳамаи шаклҳои хоҷагидорӣ шароит фароҳам меоварад. Дар ин шарту
шароит нақши танзимкунандаи давлатии муносибатҳои моликияти хусусии замин вобаста ба таъмини
истифодаи замин аз рӯи таъиноти мақсаднокӣ ва ҳифзи он, инчунин фароҳам овардани шароитҳои ҳифзи
ҳуқуқи моликият ба замин, меафзояд. Бо дарназардошти гуфтаҳои боло ва бо мақсади таъмини қонуни
фаъолияти мақомоти давлатӣ дар соҳаи замин, дар КҶ ҶТ дар моддаҳои 228 (хароб кардани замин), 261
(бақайдгирии аҳди ғайриқонунӣ бо замин), 338 (худсарона ишғол намудани қитъаи замин ва сохтмони
худсарона дар он) ва 3381 (ғайриқонунӣ додани қитъаи замин) ҷавобгарии ҷиноятӣ пешбинӣ шудааст.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА
НАРУШЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Уголовный кодекс Республики Таджикистан устанавливает уголовную ответственность за совершение
преступления, то есть совершенное виновное общественно опасное деяние (действие или бездействие),
запрещенное Уголовным кодексом с угрозой применения наказания. Основанием уголовной ответственности
является совершение деяния, имеющего все признаки преступления, предусмотренные Уголовным кодексом
Республики Таджикистан. Преступление и наказание за эти действия определяются законом, действовавшим
на момент его совершения. Следует отметить, что преступления в области землепользования и охраны земель
входят в группу преступлений против экологической безопасности и преступлений против государственного
управления. Согласно статье 13 Конституции Республики Таджикистан, земля является исключительной
собственностью государства, и государство гарантирует ее эффективное использование на благо народа и
создает условия для защиты земель, улучшения окружающей среды и равноправного развития всех формы
земледелия. В этом контексте возрастает роль государственного регулятора частных земельных отношений в
связи с обеспечением использования земли по целевому назначению и ее охраной, а также созданием условий
для защиты прав на землю. В связи с вышеизложенным и в целях обеспечения законодательства о деятельности
государственных органов в сфере земли в УК РТ в статьях 228 (порча земли), 261 (регистрация незаконных
сделок с землей), 338 (самовольное занятие земельного участка и самовольное строительство на нем) и 3381
(незаконное предоставление земельного участка) предусматривает уголовную ответственность.
THEORETICAL AND PRACTICAL PROBLEMS OF CRIMINAL LIABILITY FOR VIOLATION OF LAND
LEGISLATION
The Criminal Code of the Republic of Tajikistan establishes criminal liability for committing a crime, that is, a
committed guilty socially dangerous act (action or inaction) prohibited by the Criminal Code with the threat of
punishment. The basis for criminal liability is the commission of an act that has all the signs of a crime provided for
by the Criminal Code of the Republic of Tajikistan. The crime and punishment for these actions are determined by
the law in force at the time of its commission. It should be noted that crimes in the field of land use and land protection
are included in the group of crimes against environmental safety and crimes against public administration. According
to article 13 of the Constitution of the Republic of Tajikistan, land is the exclusive property of the state, and the state
guarantees its effective use for the benefit of the people and creates conditions for protecting land, improving the
environment and equitable development of all forms of agriculture. In this context, the role of the state regulator of
private land relations increases in connection with ensuring the use of land for its intended purpose and its protection,
as well as creating conditions for the protection of land rights. In connection with the above and in order to ensure the
legislation on the activities of state bodies in the field of land in the Criminal Code of the Republic of Tajikistan in
articles 228 (damage to land), 261 (registration of illegal transactions with land), 338 (unauthorized occupation of a
land plot and unauthorized construction on it) and 338 1 (illegal provision of a land plot) provides for criminal liability.
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ҲИМОЯИ ҲУҚУҚИ МУАЛЛИФӢ ДАР ХОРИҶИ КИШВАР
Абдуллоев Саидакмал
Донишгоњи миллии Тољикистон
Бо рушд ёфтани муносибатҳои бозорӣ зарурати ҳимояи ҳуқуқи муаллиф ҳамчун
падидаи ҳуқуқи гражданӣ ҳам дар дохили кишвар ва ҳам дар хориҷ пеш омад, зеро ки дар
амалияи ҳаррӯза аксар вақт ҳуқуқҳои муаллифон поймол карда мешаванд.
Ҳуқуқи муаллифии байналмилалӣ маҷмӯи қоидаҳоест, ки муносибатҳои ҷамъиятии
байни давлатҳо, инчунин шаҳрвандони давлатҳои гуногунро ҳангоми офаридан, истифода
ва ҳимояи ҳуқуқҳои муалифон (асарҳои илмӣ, бадеӣ ва санъат) танзим мекунад. Зери
мафҳуми ҳимояи ҳуқуқи муаллиф-маҷмӯи чораҳое фаҳмида мешаванд, ки барои барқарор
намудан ва эътирофи ҳуқуқҳои номбурда ҳангоми вайрон гардидан ё мавриди баҳс қарор
гирифтани онҳо равона шудаанд. [1;177] Аз рӯи қоидаҳои умумӣ амали ҳуқуқи муаллиф бо
ҳудуди он давлате маҳдуд мегардад, ки дар он асар офарида шудааст ё паҳн гардидааст. Ин
он маъноро дорад, ки дар ҳудуди дигар давлатҳо асар озодона бе пардохти мукофотпулӣ
яъне ҳаққи қалам ба муаллиф, истифода бурда мешавад. Асари муаллифон, ки дар ҳудуди
як давлат мавриди ҳимоя қарор гирифтааст, дар қаламрави дигар давлат низ ҳимоя карда
мешавад, агар байни ин давлатҳо шартномаи дутарафа баста шуда бошад ё онҳо аъзои
созишномаи бисёртарафа (Конвенсияи Берн дар бораи ҳифзи асарҳои адабӣ ва бадеӣ (1886)
ва Конвенсияи умумиҷаҳонӣ оид ба ҳуқуқи муаллиф (1952)) дар бораи эътирофи ҳамдигарӣ
ва ҳифзи ҳуқуқҳои муаллиф бошанд. Ҳамин тавр, масъалаи аввалине, ки дар вақти баррасии
муаммоҳои ҳимояи ҳуқуқи муаллиф дар хориҷи кишвар бармеояд, дар он зоҳир мешавад,
ки Ҷумҳурии Тоҷикистонро бо дигар давлате, ки дар ҳудуди он объекти мазкур истифода
бурда мешавад, уҳдадории байниҳамдигарии ҳифзи ҳуқуқи муаллиф алоқаманд мекунад ё
на? Агар чунин уҳдадорӣ вуҷуд надошта бошад, пас ҳифзи ҳуқуқи муаллиф танҳо мутобиқи
шартномаи дутарафаи конкретӣ таъмин карда мешавад. Вале дар ин ҳолат уҳдадориро дар
назди дорандаи ҳуқуқ контрагенти шартнома ба уҳда мегирад. Агар ҳуқуқҳои дорандагони
ҳуқуқ дар қаламрави давлати дигари хориҷӣ эътироф гардад, ҳаҷми ҳуқуқҳои субъективии
онҳо на бо қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон, балки қонуни давлати дигари хориҷии
мазкур ва қоидаҳои шартномаҳои байналмилалӣ муайян карда мешавад. Қайд кардан ба
маврид аст, ки системаи ҳимояи ҳуқуқи муаллифӣ аз охирҳои асри XIX, вақте, ки аввалин
конвенсияҳои байналмилалӣ қабул карда шудаанд, амал мекунад. Конвенсияи Бернӣ ва
Конвенсияи умумиҷаҳонии муаллифӣ [4] аз принсипи реҷаи миллӣ бармеояд, ки тибқи он
ба муаллифони хориҷӣ-шаҳрвандони давлате, ки дар Конвенсияҳои номбаршуда иштирок
менамоянд, ҳуқуқ дар ҳамон ҳаҷме пешниҳод карда мешавад, ки барои муаллифоншаҳрвандони ин давлатҳо эътироф карда шудаанд. Дар давлатҳои гуногун ҳаҷм ва мазмуни
ин ҳуқуқҳо якхела нестанд. Албатта барои давлатҳои иштирокчиёни Конвенсияҳои мазкур
фарқияти калон дида намешавад, зеро ин давлатҳо дар қонунгузории дохилии худ аллакай
дараҷаи минималии ҳимояи ҳуқуқи муаллифро мустаҳкам намудаанд. Ҳимояи асарҳои
муаллифони Ҷумҳурии Тоҷикистон дар хориҷи наздик бо Созишнома дар бораи ҳамкорӣ
дар соҳаи ҳифзи ҳуқуқи муаллиф аз 24 сентябри соли 1993 таъмин карда мешавад.
Мутобиқи Созишномаи мазкур давлатҳо-иштирокчиёни он уҳдадорӣ қабул намудаанд, ки
дар ҳудуди давлати худ уҳдадории байналмилалиро, ки аз иштироки собиқ Иттиҳоди
Шӯравӣ дар Конвенсияи байналмилалӣ дар бораи ҳуқуқи муаллиф (аз моли 1952, ба қувваи
қонунӣ 27 майи соли 1973 даромадааст) бармеояд, иҷро мекунад.
Агар солҳои пеш ҳуқуқи муаллиф оиди мустақилона додани ҳуқуқҳояшон ба
истифодабарандагони хориҷӣ манъ ва бо қонунгузории собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ чунин
ҳуқуқ ба воситаи Оҷонсӣ (Агентӣ) оиди ҳуқуқҳои муаллифӣ танзим карда шуда бошад, пас
дар ҳолати вайрон кардани тартиби мазкур шартномаи басташуда беэътибор ва даромади
ба даст овардаи муаллиф ғайриқонунӣ эътироф карда мешуд.
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Дар марҳилаи ҳозира бошад, муаллифон ба ҳуқуқҳои худ мустақилона ихтиёрдорӣ
мекунанд, аз ҷумла ба истифодабарандагони хориҷи кишвар асарҳояшонро озодона
месупоранд [7]. Шартномаҳои зарурӣ бошанд бо тартиби умумӣ баста шуда бо интихоби
тарафҳо қонуни ин ё он давлат ба инобат гирифта мешавад. Дар сурати мавҷуд набудани
созиш оиди татбиқи ҳуқуқ, ҳуқуқи давлате истифода бурда мешавад, ки дар он ҷои
истиқомат ё ҷои асосии фаъолияти тарафе, ки иҷроиши онро ба амал мебарорад ва барои
он мазмуни шартнома аҳмияти ҳалкунанда дорад, амал мекунад.
Андозаи мукофотпулӣ барои истифодаи асар дар хориҷа бо шартнома муайян карда
мешавад. Ҳаққи қалам, ки аз тарафи муаллиф ва дорандагони ҳуқуқ пардохт мешавад, дар
таркиби маҷмӯи даромади солона ба ҳисоб гирифта шуда, аз он андоз ситонида мешавад
[10]. Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун ҷузъи ҷудонашаванда ва комилҳуқуқи аҳли башарият
санадҳои меъёрию ҳуқуқии байналмилалиро эътироф намудааст (моддаи 7 Кодекси
граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон) [5]. Бинобар он, Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳайати як
қатор созмонҳои байналмилалӣ ва минтақавӣ оид ба ҳифз ва идоракунии моликияти зеҳнӣ,
аз ҷумла ҳуқуқи муаллифӣ шомил гардида як қатор созишномаю конвенсиия ва
шартномаҳои байналмилалиро, ки масъалаҳои ҳимояи ҳуқуқи муаллифро ба танзим
медароранд, ҳамроҳ шуд ва имзо намуд:
-Конвенсияи Берн дар бораи ҳифзи асарҳои адабӣ ва бадеӣ (соли 1886);
-Конвенсияи Стокголм, ки Созмони умумиҷаҳонии моликияти зеҳниро таъсис дод
(1967);
-Конвенсия оид ба ҳифзи манфиатҳои иҷрочиён, офарандагони фонограммаҳо ва
ташкилотҳои барномаи эферӣ (1981);
- Конвенсияи Париж дар бораи ҳифзи моликияти саноатӣ (1883);
-Аҳдномаи Созмони умумиҷаҳонии моликияти зеҳнӣ оид ба ҳуқуқи муаллиф (1996);
-Аҳдномаи ТРИПС (ҳуқуқи муаллифии байналмилалӣ (1994)).
Конвенсияи умумиҷаҳонӣ оид ба муаллиф.Конвенсияи мазкур дар Женева соли 1952
қабул карда шудааст. Аз ин рӯ, онро аксар вақт Конвенсияи Женева оид ба ҳуқуқи муаллиф
низ меноманд. Конвенсияи номбурда таҳти сарпарастии ЮНЕСКО таҳия шудааст ва ҳоло
100 кишвар иштирокчии он мебошанд.
Муқаррароти асосии Конвенсияи умумиҷаҳонии ҳуқуқи муаллифии соли 1952
бандҳои зеринро дар бар мегирад:
*додани ҳуқуқи баробари муаллиф ба шаҳрвандони як давлат дар қаламрави давлати
дигари иштирокчии конвенсия;
*имкони дар қонунгузории миллӣ муқаррар намудани талаботи расмӣ барои
офаридани ҳуқуқи муаллиф;
*мӯҳлати камтарини ҳимояи амволии ҳуқуқи муаллиф дар тамоми ҳаёти ӯ ва 25 соли
пас аз марги ӯ, аммо барои баъзе категорияҳои асарҳо мӯҳлати кӯтоҳтарро пешбинӣ
менамояд;
*ба муаллиф ҳуқуқи истисноии тарҷумаи асар дода шудааст, аммо бо исрори
Иттиҳоди Шӯравӣ истисноҳое мавҷуданд, ки бе иҷозати соҳиби ҳуқуқи муаллиф тарҷума
кардан мумкин аст.
Ҳамин тариқ, Конвенсияи умумиҷаҳонии ҳуқуқи муаллиф таъсири ҳуқуқи муаллифро
дар хориҷ эътироф намуда, кафолатҳо ва талаботро барои ҳимояи ҳуқуқи муаллифии
байналмилалӣ мақаррар намуд.Аммо имрӯз ин конвенсия кам истифода мешавад ва
бинобар ин ба матни он дар Париж соли 1971 баъзе муқаррарот ворид карда шуд.
Аҳдномаи Созмони умумиҷаҳонии моликияти зеҳнӣ "Оид ба ҳуқуқи муаллиф".
Аҳдномаи мазкур соли 1996 қабул шуда, имрӯз 89 кишвар узви он мебошанд.Онро баъзан
ҳамчун Аҳдномаи ҳуқуқи муаллифӣ (кӯтоҳкардашуда бо АҲМ) ё Аҳдномаи ҳуқуқи
муаллифӣ дар интернет меноманд. Қонуни байналмилалӣ то соли 1996 вобаста ба ҳимояи
ҳуқуқи муаллиф дар хориҷи кишвар аллакай якчанд шартномаҳои универсалии
байналмилалиро дар бар мегирифт. Аммо, рушди босуръати технология, пеш аз ҳама
интернет ва коммуникатсия, андешидани чораҳои нави ҳифзи ҳуқуқи муаллифро талаб
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мекард. Воқеан, як аҳдномаи байналмилалӣ қабул карда шуд, ки ҳуқуқҳои муаллифонро
ҳимоя менамояд.
Муқаррароти асосии Аҳдномаи СУМЗ оид ба ҳуқуқи муаллиф ба тариқи зайл дарҷ
гардидааст:
* эътироф намудани қувваи ҳуқуқии Конвенсияи Берн, ки соли 1886 қабул гардидааст
ва изҳор медорад, ки ягон ҳуқуқ ва уҳдадориҳои тарафҳои аҳдкунандаи Конвенсияи Бернро
маҳдуд намекунад;
*татбиқи ҳифзи ҳуқуқи муаллиф на ба ғояҳо, ҷараёнҳо, методҳои амалкунӣ ва ё
консепсияҳои риёзӣ, балки ба шакли ифодаи он;
*мӯҳлати ҳимояи ҳуқуқии асарҳои аккосӣ дароз карда шуд, ки он ба мӯҳлати ҳуқуқи
муаллиф барои асарҳои илм, адабиёт ва санъат баробар гардид;
*ҳуқуқи муаллиф барои барномаҳои компютерӣ, ки ҳамчун объекти моликияти зеҳнӣ
ба асарҳои адабӣ баробар карда шудаанд, эътироф шудааст.
Ҳамин тавр, Аҳдномаи СУМЗ оид ба ҳуқуқи муаллиф муқаррароти Конвенсияи
Бернро такмил дод. Маҳз тавассути ин аҳднома қонуни муосири байналмилалӣ вобаста ба
соҳаи ҳуқуқи муаллиф ба муаллифон имкон медиҳад, ки истифодаи ғайриқонунӣ ва
нодурусти асарро дар интернет ва дигар шабакаҳои иҷтимоӣ назорат ва ҳимоя намоянд.
Таҳкими ҳамкориҳои байналмилалӣ барои рушди институти ҳуқуқи муаллифӣ дар
Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳамчунин барои ҳар як давлати дигар дорои аҳмияти калон
мебошад. Дар солҳои наздик лозим меояд, ки ба таҷрибаи байналмилалии на танҳо
давлатҳои мутараққӣ бештар тавваҷӯҳ намуд, ҳатто онро таҳлил карда, проблемаҳо, хатоҳо
ва хусусиятҳои минтақавиеро фаҳмида бояд ба инобат гирифт, ки бо онҳо давлатҳои зиёде
дар раванди ташаккули доираи ҳуқуқи муаллифӣ дучор омадаанд.
Ҳамкории байналмилалӣ оиди ҳуқуқи муаллифӣ ба баланд бардоштани обрӯю
эътибори Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷомеаи ҷаҳонӣ ҳамчун давлати ҳуқуқӣ ҷиҳати таъмини
ҳимояи ҳуқуқи муаллифон мусоидат мекунад.
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ҲИМОЯИ ҲУҚУҚИ МУАЛЛИФӢ ДАР ХОРИҶИ КИШВАР
Моҳияти ҳимояи ҳуқуқи байналмилалии ҳуқуқи муаллиф, танзими ҳуқуқи барномаҳои ҳамкории
байналмилалӣ дар соҳаи ҳимояи ҳуқуқи муаллиф, хусусияти принсипҳои ҳимояи ҳуқуқи муаллифӣ. Сараввал,
ҳуқуқи муаллиф танҳо дар кишварҳои алоҳида эътироф мегардид. Гузашта аз ин, ҳимояи ҳуқуқӣ, ҳамчун
қоида, танҳо ба худи шахс равона мегашт, аммо на ба шаҳрвандони хориҷӣ. Дар ин робита, қаламрави ҳуқуқи
муаллиф танҳо бо ҳудуди давлат маҳдуд буд. Ҳуқуқи байналмилалии муаллиф ба шумо имкон медиҳад, ки
хусусияти ҳудудии ҳуқуқи муаллифро бартараф намуда, ҳуқуқи муаллифро дар хориҷа ҳимоя намоед. Қонуни
муосири байналмилалии ҳуқуқи муаллиф як системаи печидаи қарордодҳо ва созишномаҳои байналмилалӣ
мебошад, аммо донистани асосҳои он барои ҳамаи муаллифон ва корбарони асарҳо муфид хоҳад буд, алахусус
бо назардошти рушди Интернет ва тиҷорати байналмилалӣ.
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ЗАЩИТА АВТОРСКИХ ПРАВ ЗА РУБЕЖОМ
Раскрывается сущность международно-прававой защиты авторских прав, прававое регулирование программ
международного сотрудничества в области защиты интеллектуальной собственности. Характеризуются принципы
защиты авторских прав. Изначально авторские права признавались только в отдельных странах. Более того,
правовая охрана, как правило, предоставлялась только своим, но не иностранным гражданам. В связи с этим
территория действия авторских прав была ограничена пределами государства. Международное авторское
право позволяет преодолеть территориальный характер действия авторских прав и защитить авторские права
за рубежом. Современное международное авторское право представляет сложную систему международных
договоров и соглашений, но знать его основы будет полезно всем авторам и пользователям произведений,
особенно с учетом развития Интернета и международной торговли.
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МУЌОИСАИ АСБОБИ ИБОЊАТ БО МАВОНЕИ МАСЪУЛИЯТИ ЉАЗОЇ АЗ
ДИДГОЊИ КОДЕКСИ ЉАЗОИ АФЃОНИСТОН
Муњаммаднабї Адолатёр
Донишгоњи миллии Тољикистон
Тамоми донишмандони илми њуќуќ бар ин аќида њастанд, ки адолати љиної замоне
таъмин мегардад, ки њељ муљрим аз татбиќи љазо дур намонад ва њељ бегуноње мавриди
муљозот ќарор нагирад. Кодекси љазои Афѓонистон низ ба пайравї аз назарияи мазкур
њарду меъёрњоро пазируфтааст [2, с.2-3].
Тавре ки аз лињози принсипњои машњури њуќуќї ва ањкоми Кодекси љазои Афѓонистон
як амал дар њолати одї љурм мањсуб шуда, дар муќобили он муљозот таъйин мешавад. Аммо
дар баъзе њолоти хос, њар гоњ шахс монанди онро анљом дињад, љурм мањсуб нашуда ва
шахс мањкум намешавад, яъне анљоми њамон амал барои њамин шахс дар њамчунин њолати
ихтисосї ѓайриљурмї мањсуб мешавад [6, с.11]. Ин њолатро дар Кодекси љазои Афѓонистон
асбоби ибоњат меноманд. Аз ин рў, мутобиќи принсипњои машњури њуќуќї ва ањкоми
Кодекси љазои Афѓонистон, њар гоњ шахс муртакиби амали љурм шавад, касби масъулият
менамояд. Адолати љиної низ ба њамин минвол мебошад. Дар Кодекси љазои Афѓонистон
онро мавонеи масъулияти љазої меноманд [5, с.246].
Умумиёт: асбоби ибоњат, масъулияти љазої ва мавонеи он. Кодекси љазои Афѓонистон
њолоти табриякунандаи амали љурмро тањти унвони асбоби ибоњат ва њолоте, ки
масъулияти љазоии шахс дар сурати иртикоби љурмро манъ менамояд ва ин гуна њолотро
тањти унвони мавонеи масъулияти љазої тасрењ намудааст. Мавзўоти мазкур аз дидгоњи
Кодекси љазои Афѓонистон тањти унвонњои зайл мавриди баррасї ќарор дода шудааст:
Таърифи асбоби ибоњат. Асбоб љамъи сабаб аст ва ба њолате гуфта мешавад, ки хосияти
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љурмї будани амали љурмиро аз байн бурда, онро ба як амали мубоњ мубаддал месозад. Ба
ибораи дигар, амале, ки дар њолати одї љурм бошад, магар дар њолати мављудияти яке аз
асбоби мутазаккира анљом гардад, хосияти љурмї будани он аз байн рафта ва ба њайси як
амали мубоњ (ѓайриљурмї) мубаддал мегардад. Чунончи, ин амал дар њолати одї, амали
мубоњ мањсуб намешавад, балки дар Кодекси љазо ба њайси як амали љурм муаррифї шуда,
аносири муташаккилаи он мушаххас ва муљозот ё тадобири таъминї барои он пешбинї
гардидаанд, магар дар њоли мављудияти яке аз асбоби ибоњат, ки он њам дар њамин Кодекси
љазо муаррифї гардидааст, хосияти љурмї будани он аз байн рафта ва ба монанди як амали
мубоњ (ѓайриљурмї) талаќќї мегардад ва шахсе, ки онро дар њамчунин њолот муртакиб
шавад, касби масъулият (масъулияти љазої ва њаќќулабдї) наменамояд.
Дар ин маврид фаќараи аввали моддаи 118-и Кодекси љазо чунин сароњат дорад:
«Амали љурмї дар сурати мављудияти яке аз асбоби ибоњат љурм шинохта нашуда ва муљиби
масъулияти љазої муртакиб намегардад» [3]. Аз мафњуми асбоби ибоњат, ки дар фаќараи
аввали моддаи 118-и Кодекси љазо тазаккур ёфтааст, нукоти зерин истинбот мегардад:
Якум, амали анљомёфта дар асл бояд мутобиќи ањкоми Кодекси љазои Афѓонистонљурм
пешбинї гардида бошад. Моддаи 27-и Кодекси љазо дар ин замина чунин муќаррар
кардааст: «Љурм, иртикоби амал ё имтиноъ аз амале аст, ки мутобиќи ањкоми ин Ќонун
љурм шинохта шуда, аносири он мушаххас ва барои он муљозот ё тадобири таъминї таъйин
гардида бошад» [3].
Дуюм, амали мазкур иртикоб ёфта бошад.
Сеюм, амали мазкур бинобар мављудияти яке аз асбоби ибоњат иртикоб ёфта бошад.
Чањорум, асбоби мутазаккира бояд мутобиќи ањкоми Кодекси љазо минњайси асбоби
ибоњат муаррифї шуда бошад.
Панљум, бо тањаќќуќи мавориди фавќ анљоми аъмоли мазкур љурм мањсуб намешавад.
Шашум, муртакиби он касби масъулият наменамояд.
Анвои асбоби ибоњат. Мутобиќи ањкоми Кодекси љазои Афѓонистон, асбоби ибоњат
чањор навъ аст, дар ин замина дар фаќараи дуюми моддаи 118-и Кодекси љазо чунин
муќаррар шудааст: «Асбоби ибоњат ба ќарори зайланд:
1.
ризояти мутазарир;
2.
ифои вазифа;
3.
таъмили амри омир;
4.
дифои машрўъ» [3].
Дар асоси муњтавиёти фаќараи дуюми моддаи 118-и Кодекси љазо, ки дар боло тавзењ
гардидааст, ин Кодекс чањор асбобро ба унвони асбоби ибоњат номбар намуда ва њар кадом
аз њолоти мутазаккираро тањти шароити вижа шарњ додааст.
Осори њуќуќии мураттаб бар асбоби ибоњат. Асбоби ибоњат њолатест, ки боиси рафъи
муљримияти шахси муртакиб мешавад. Дар ин маврид фаќараи аввали моддаи 118-и
Кодекси љазо чунин сароњат дорад:
«Амали љурмї дар сурати мављудияти яке аз асбоби ибоњат анљом ёфта, љурм шинохта
нашуда ва муљиби масъулияти љазої муртакиб намегардад» [3]. Аз ин рў, бо дарназардошти
муњтавиёти фаќараи аввали моддаи 118-и Кодекси љазо, осори њуќуќии мураттаб бар асбоби
ибоњат ба ќарори зайланд:
Якум, мављудияти яке аз асбоби ибоњат дар иртикоби амали љурм, боиси рафъи
муљримияти шахс мешавад.
Дуюм, мављудияти яке аз асбоби ибоњат дар иртикоби амали љурм, боиси аз байн
рафтани аносири ќонунии љурм мешавад.
Сеюм, мављудияти яке аз асбоби ибоњат дар иртикоби амали љурм, ба муртакиби он
њељ навъи масъулиятеро аз љињати масъулияти љазої ва њаќќулабдї рољеъ намешавад.
Чањорум, мављудияти яке аз асбоби ибоњат дар иртикоби амали љурм, боиси он
мегардад, то муртакиби он муљрим гуфта нашавад.
Панљум, мављудияти яке аз асбоби ибоњат дар иртикоби амали љурм, на танњо боиси
рафъи масъулияти љазої ва њаќќулабдии фоил мешавад, балки боиси рафъи масъулияти
љазої ва њаќќулабдии тамоми муртакибини он, аз он љумла шарикон, муттафиќин,
муовинон ва њамфеълони он мешавад.
Муаррифии масъулияти љазої ва мавонеи он. Масъулияти љазоии шахси муртакиби
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љурм дар Кодекси љазои Афѓонистон тањти унвони масъулияти љазої муаррифї гардидааст,
ки љињати вазоњати бештар, ин мавзўъ аз дидгоњи Кодекси љазои Афѓонистони тайи
ановини зайл тањти баррасї ќарор мегирад:
Мафњуми масъулияти љазої. Масъулияти љазої аз љумлаи вожањои муњимми њуќуќї ба
шумор меравад. Аз љумла, мубоњисоти муњимми Кодекси љазои Афѓонистон мањсуб
мешавад, вале бо вуљуди ин дар Кодекс мафњуми он возењ нашудааст. Дар њоле ки аз лињози
њуќуќї барои тавзењи мафњуми масъулият ягонагии назар вуљуд надорад, зеро вожаи
масъулият аз љумлаи муѓлаќтарин вожањои илми њуќуќ ба шумор меравад ва мафњуми
масъулият ба таври зайл тавзењ мегардад: масъулият вољибаи посух додан аз аъмоли худ ва
натоиљи он ва баъзан аз аъмоли дигарон ва натоиљи он мебошад.
Бо таваљљуњ ба мафњуми масъулият, ки ќаблан тавзењ гардид, масъулияти љазої ба
таври зерин тавзењ мегардад. Масъулияти љазої бахши муњим аз анвои масъулият ба њисоб
меравад, ки љињати анљоми амали љурм мутаваљљењи муртакиби он мешавад [1, с. 67].
Эљоди масъулияти љазої. Масъулияти љазої дар сурати иртикоби амали љурм
мутаваљљењи муртакиби он мешавад. Албатта, иртикоби љурм ба шахси муртакиб
масъулияти љазої эљод намешавад, зеро эљоди масъулияти љазої мусталзами шароиту
њолатњои вижа мебошад. Дар ин маврид моддаи 84-и Кодекси љазо чунин муќаррар кардааст:
«1) Масъулияти љазої як амри шахсї аст. 2) Масъулияти љазої замоне ба вуљуд меояд,
ки шахс бо иродаи озод ва дар њолати сињати аќлу идрок, муртакиби амале гардад, ки Ќонун
онро љурм шинохтаи бошад» [3].
Аз муњтавиёти моддаи 84-и ин Кодекс бармеояд, ки эљоди масъулияти љазої ба
муртакиби амали љурм мусталзами шароити отї мебошад:
Якум, шахси муртакиб, амалан муртакиби амали љурм шуда бошад.
Дуюм, масъулияти љазої мутаваљљењи муртакиб мешавад, вобаста аз ин ки шахси
муртакиб фоил бошад, ё њам феъл, ё шарик, ё муовини ва ё њам муттафиќ бошад.
Сеюм, масъулияти љазої, як амри шахсї аст, танњо ба шахсе мутаваљљењ мешавад, ки
ба нањве аз онњо ва ба шакле аз ашкол дар иртикоби амали љурм дахолат дошта бошад.
Чањорум, шахси муртакиб бояд амали љурмро бо иродаи озод ва дар њолати сињњати
аќлу идрок анљом дода бошад.
Рољеъ ба масъулияти ашхоси њукмї дар моддаи 85-и Кодекси љазо чунин муќаррар
шудааст: «Шахси њукмї ба истиснои муассисањо, даврањо ва тасаддињои давлатї аз
љароиме, ки, руасо ё вакилони онњо дар аснои иљрои вазифа ба ному њисоби шахси њукмї
муртакиб мегарданд, масъул шинохта мешавад» [3].
Мафњуми мавонеи масъулияти љазої. Тавре ќаблан зикр кардем, ба шахси муртакиби
амали љурм, масъулияти љазої роиљ мешавад, магар дар баъзе аз њолот, бо васфи он ки шахс
муртакиби амали љурм гардида, магар масъулияти љазоии вай манъ мегардад, сарфи назар
аз ин ки ин мамоният аз масъулияти љазої ба таври муваќќатї бошад ва ё њам ба таври
доимї, ки њолоти мавонеъ аз масъулияти љазоиро низ Кодекси љазои Афѓонистон таъйин
намудааст.
Њолоти мавонеи масъулияти љазої. Чунончи дар боло њам зикр шуд, мавонеи
масъулияти љазої аз љумлаи њолоте мебошад, ки Кодекси љазои Афѓонистон онро тасрењ
намудааст. Биноан, ба асоси ањкоми Кодекси љазои Афѓонистон, масъулияти љазої дар яке
аз панљ маврид манъ мегардад, дар ин замина, дар моддаи 88-и Кодекси љазо чунин
омадааст: «Мавонеи масъулияти љазої иборатанд аз:
1.
љунун ва амрози равонї;
2.
сукр (мастї), хоб ё бењушї;
3.
туфулият;
4.
изтирорї (иљборї);
5.
икроњ [3].
Осори њуќуќии мураттаб бар њолоти мавонеи масъулияти љазої:
Мавонеи масъулияти љазої ба њолате гуфта мешавад, ки бо васфи иртикоби амали
љурм масъулияти љазоии шахс манъ мегардад. Дар ин маврид муќаррароти моддаи 88-и
Кодекси љазо татбиќ карда мешаванд. Бо дарназардошти муќаррароти фаќараи аввали
моддаи 88-и Кодекси љазо, осори њуќуќии муртабит бар њолоти мавонеи масъулият ба ќарор
зайл мебошанд:
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Якум, мављудияти яке аз авомили мавонеи масъулияти љазої, боиси манъи масъулияти
љазоии муртакиби амали љурм мешавад, аз сабаби ин ки ин мамоният ба таври муваќќатї
бошад ва ё ба таври доимї ба шакли исќоти масъулияти љазої матрањ гардида бошад.
Дуюм, њолоти мавонеи масъулияти љазої, ба унсури маънавии љурм иртибот дорад,
чунончи аз тавзењи унсури маънавии љурм бармеояд, ин унсур ба эљоди масъулияти љазоии
љурм иртибот дорад.
Сеюм, мављудияти яке аз њолоти мавонеи масъулияти љазої, ба масъулияти
њаќќулабдии шахси муртакиб, ки иртикоби љурм мутаваљљењи вай аст, иртибот надорад.
Чањорум, дар њоли мављудияти яке аз авомили мавонеи масъулияти љазої, ба
муртакиби он муљрим гуфта мешавад.
Панљум, осори њуќуќии мављудияти мавонеи масъулияти љазої, ба муртакиби амали
љурм дар ин асос мутаваљљењ мешавад, ки вай иртибот дошта бошад ба муртакибини дигар,
ки ба онњо иртикоб надошта бошад, татбиќ намегардад.
Усулу равишњои иштирок байни асбоби ибоњат ва мавонеи масъулияти љазої. Њар ду
вожањои боло – асбоби ибоњат ва мавонеи масъулияти љазої, аз љумлаи вожањои муњиму
асосии илми њуќуќ ба шумор рафта, дар бахши њуќуќии љазо аз ањамияти фавќулода
бархўрдор мебошанд, чун Кодекси љазои Афѓонистон љароим ва муљозоти таъзириро
танзим менамояд. Бинобар ин, вожањои фавќ низ аз љумлаи вожањои муњиму асосии
Кодекси љазо ба њисоб мераванд, ки вуљуњи иштироки онњо ба ќарори зайл мебошанд:
Аз лињози ягонагии соњаи фаъолият. Тавре ки аз номи њарду вожањои њуќуќї – асбоби
ибоњат ва мавонеи масъулияти љазої бармеояд, соњаи фаъолияти вожањои зикиргардида
љароим, муљримин ва муљозоти таъзирї мебошад. Чунончи, машрўияти вожањои мазкур
дар Кодекси љазои Афѓонистон тасбит гардидааст, дар њоле ки Кодекси љазои Афѓонистон
љароим ва муљозоти таъзириро танзим менамояд, зеро он дорои соњаи фаъолияти воњид
мебошад, ки ин худ ваљњи муштараки байни ин ду вожа мебошад.
Аз лињози рафъи масъулияти љазої. Чун асбоби ибоњат боиси рафъи муљримият
мешавад ва дар њолати рафъи муљримият, њарду навъи масъулият – масъулияти љазої ва
масъулияти њаќќулабдї ношї аз иртикоби љурм мегардад, чунки бахши муњимми
масъулияти љурмї, масъулияти љазої мебошад, ки дар њолати асбоби ибоњат масъулияти
љазої рафъ мегардад ва мавонеи масъулияти љазої низ дар баъзеи маворид боиси рафъи
масъулияти љазої мешавад, монанди марњалаи ноболиѓї зери синни 12-солагї, ки боиси
рафъи масъулияти љазої мешавад. Дар ин замина моддаи 96-и Кодекси љазо чунин
фармудааст: «Тифле, ки 12 солро такмил накарда бошад, масъулияти љазої надошта ва
даъвои љазої алайњи вай иќома намешавад» [3].
Аз лињози таъмини адолати љиної. Тавре ки дар боло зикр гардид, адолати љиної
замоне таъмин мегардад, ки њељ муљрим бидуни муљозот боќї намонад ва њељ бегуноње
мавриди муљозот ќарор нагирад. Бинобар ин, њолоти асбоби ибоњат боиси рафъи
муљримияти шахс мешавад, инчунин њолоти мавонеи масъулияти љазої њам боиси манъи
масъулияти љазої мешавад. Њарду мавориди мазкур боиси таъмини адолати љиної
мешавад, зеро рафъимуљримияти амали љурмии шахси муртакиб, дар њолати асбоби ибоњат
ва манъи масъулияти љазоии шахси муртакиб дар њолати мавонеи масъулияти љазої аз
љумлаи талаботи адолати љиної ба шумор меравад.
Фарќият байни асбоби ибоњат ва мавонеи масъулияти љазої:
Аз лињози осори њуќуќї. Осори њуќуќии асбоби ибоњат ба њамаи муртакибини амали
љурмї шомили фоилин, њамфеълон, шарикон, муттафиќину муовинин сироят менамояд, дар
њоле ки дар сурати осори њуќуќии мавонеи масъулияти љазої танњо ба шахсе сироят
менамояд, ки мутаваљљењи вай бошад, ба љуз аз он, ба соир шарикон, њамфеълон, муовинин
ва муттафиќин сироят намекунад.
Аз лињози чигунагии рафъи муљримият. Асбоби ибоњат боиси рафъи муљримият
мешавад, дар њоле ки њолоти мавонеи масъулияти љазої, боиси рафъи муљримият
намешавад, балки танњо боиси манъи масъулияти љазоии шахси муртакиб мешавад.
Аз лињози мањал. Мањалли асбоби ибоњат, љурм аст, яъне асбоби ибоњат боиси аз байн
рафтани амали љурм мешавад, дар њоле ки мањалли њолоти мавонеи масъулияти љазої,
шахси муртакиби амали љурм мебошад. Яъне, мавонеи масъулияти љазої боиси аз байн
рафтани амали љурм намешавад, балки боиси манъи масъулияти љазоии шахси муртакиби
176

љурм мешавад.
Аз лињози аносири муташаккилаи љурм. Асбоби ибоњат боиси аз байн рафтани унсури
ќонўнии љурм мешавад, дар њоле ки бахши муњимми њолоти мавонеи масъулияти љазої, ки
боиси суќути масъулияти љазої мешавад, боиси аз байн рафтани унсури маънавии љурм низ
мешавад.
Аз тањќиќи масоили мазкур метавон чунин хулоса баровард:
1.
Кодекси љазои Афѓонистон њолати рафъи муљримиятро тањти унвони асбоби
ибоњат бо анвои шароит ва хусусиёт муайян ва пешбинї намудааст.
2.
Кодекси љазои Афѓонистон аз принсипњои машњури њуќуќї, аз љумла прнсипи
ќонуняти љароим ва љазоњо пайравї менамояд.
3.
Кодекси љазои Афѓонистон љароим ва љазоњои таъзириро танзим менамояд,
њудуди ќасос ва дият мутобиќи шариати исломии фиќњи њанафї расидагї мешаванд.
4.
Ин Кодекс асбоби ибоњат ва њолоти мавонеи масъулияти љазоиро ба таври
људогона бо вазъи шароиту маќосиди вижа инъикос намудааст.
5.
Њолатњои асбоби ибоњат ва њолоти мавонеи масъулияти љазої сабаби таъмини
адолати љиної мегардад.
6.
Асбоби ибоњат дар кулли њолот мавонеи масъулияти љазоро манъ мекунад ва
дар баъзе маворид боиси рафъи масъулияти љазоии шахси муртакиби амали љурм карда
мешавад.
7.
Ањкоми Кодекси љазои Афѓонистон дар баъзе маворид вобаста ба асбоби
ибоњат ва њолоти мавонеи масъулияти љазої, дорои навоќису ибњомот мебошад, ки ниёз ба
ислоњоти лозимї дорад.
8.
Касби маълумот рољеъ ба асбоби ибоњату њолоти мавонеи масъулияти љазої
аз дидгоњи Кодекси љазои Афѓонистон, ба шакли муќоисавї ба тамоми афроди љомеа,
бавижа ба мансубини органњои адлї ва ќазої, асотид ва муњассилини донишкадањои њуќуќ,
љињати иртиќои зарфияти илмияшон нињоятан зарурї ва лозимї мебошад.
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МУЌОИСАИ АСБОБИ ИБОЊАТ БО МАВОНЕИ МАСЪУЛИЯТИ ЉАЗОЇ АЗ ДИДГОЊИКОДЕКСИ
ЉАЗОИ АФЃОНИСТОН
Ҳадаф аз таҳқиқи илмии мавзӯи мазкур он аст, то масоили муҳим ва асосии марбут ба асбоби ибоҳат ва
ҳолоти мавонеи масъулияти ҷазоии машмули мафҳум, вижагиҳо, анвоъ, вуҷӯҳи иштироку ифтироқ байни
онҳо ба шакли муқоисавӣ аз дидгоҳи Кодекси ҷазои Афғонистон мавриди баррасӣ ва пажӯҳиш қарор гирад.
Тавре ки аз лињози принсипњои машњури њуќуќї ва ањкоми Кодекси љазои Афѓонистон як амал дар њолати
одї љурм мањсуб шуда, дар муќобили он муљозот таъйин мешавад. Аммо дар баъзе њолоти хос, њар гоњ шахс
монанди онро анљом дињад, љурм мањсуб нашуда ва шахс мањкум намешавад, яъне анљоми њамон амал барои
њамин шахс дар њамчунин њолати ихтисосї ѓайриљурмї мањсуб мешавад. Ин њолатро дар Кодекси љазои
Афѓонистон асбоби ибоњат меноманд. Аз ин рў, мутобиќи принсипњои машњури њуќуќї ва ањкоми Кодекси
љазои Афѓонистон, њар гоњ шахс муртакиби амали љурм шавад, касби масъулият менамояд. Адолатиљиної низ
ба њамин минвол мебошад. Дар Кодекси љазои Афѓонистон онро мавонеи масъулияти љазої меноманд.
Калидвожањо: Кодекси љазои Афѓонистон, асбоби ибоњат, масъулияти љазої, мавонеи масъулияти
љазої, масъулияти њаќќулабдї.
СРАВНЕНИЕ ДОПУСТИМЫЕ ПРИЧИНИ С ПРЕПЯТСТВИЯ К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
С ТОЧКОЙ ЗРЕНИИ УГОЛОВНОГО КОДЕКСА АФГАНИСТАНА
Целью научного исследования является обсуждение важных и фундаментальных вопросов, связанных с
причинами безнаказанности и препятствиями для уголовной ответственности, включая концепцию,
характеристики, типы, типы общностей и различия между ними с точки зрения Уголовного кодекса
Афганистана. Согласно хорошо известным правовым принципам и нормам Уголовного кодекса
Афганистана, деяние обычно является преступлением и карается по закону. Однако в некоторых особых
случаях, когда лицо совершает такое действие, это не считается преступлением и лицо не осуждается, то есть
одно и то же деяние считается безнаказанным для одного и того же лица в той же профессиональной ситуации.
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В Уголовном кодексе Афганистана это называется инструментом. Следовательно, в соответствии с хорошо
известными правовыми принципами и нормами Уголовного кодекса Афганистана лицо несет ответственность
за любое преступление. То же верно и в отношении уголовного правосудия. В Уголовном кодексе
Афганистана это называется препятствием к уголовной ответственности.
Ключевые слова: Уголовный кодекс Афганистана, уголоная ответственность, преступление, наказание,
принципы и нормы.
COMPARISON OF CAUSES OF ALLOWED ACTIONS WITH OBSTACLES OF CRIMINAL
RESPONSIBILITY ACCORDING TO PENAL CODE OF AFGHANISTAN
The main goal of this academic essay is to understand the essential meaning, characteristics, types, similarities
and differences of causes of allowed actions andconditions of obstacles of criminal responsibility, according to Penal
Code of Afghanistan. According to the well-known legal principles and norms of the Afghan Criminal Code, the act
is usually a crime and is punishable by law. However, in some special cases, when a person commits such act, it is not
considered a crime and the person is not convicted, that is, the same act is considered unpunished for the same person
in the same professional situation. In the Criminal Code of Afghanistan, this is called a tool. Therefore, in accordance
with the well-known legal principles and norms of the Criminal Code of Afghanistan, a person is responsible for any
crime. The same is true of criminal justice. In the Criminal Code of Afghanistan, this is called an obstacle to criminal
responsibility.
Keywords: Criminal Code of Afghanistan, criminal responsibility, crime, punishment, principles and norms.
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МАФҲУМ ВА ТАСНИФОТИ ХАТОГИҲОИ ЭКСПЕРТӢ
Шарифзода А. Х.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Хатогиҳо дар амалияи судӣ дар давраҳои гуногуни замони гузашта ва ибтидои асри
ҳозира диққати махсусро ба худ ҷалб мекунанд, вале чӣ хеле ки амалия нишон медиҳад ин
басанда нест ва то ҳол хатогиҳои экспертӣ вуҷуд доранд. Дар корҳои характери монографӣ
дошта ва мақолаҳои илмӣ намудҳои алоҳидаи хатогиҳо, ки дар амалияи судӣ, тафтишӣ ва
экспертӣ роҳ дода мешаванд, ба назар мерасад. Таҳлили адабиётҳо нишон медиҳанд, ки
онҳо байни ҳам дар алоқамандии зич қарор дошта, аз ҳамдигар вобастаанд.
“Ҷамъияти байналмилалии экспертизаи судӣ” қайд мекунад, ки назарияи умумӣ дар
доираи экспертизаи судӣ муайян кардааст: аксарияти хатогиҳои экспертӣ аз фаъолияти
амалиявии онҳо вобаста аст. Вобаста ба классификатсияи хатогиҳои экспертӣ гуфтан
мумкин аст, ки новобаста аз шакли фаъолият субъект метавонад ба бисёр намуди хатогиҳо
роҳ диҳад. Ба инҳо дохил мешавад: вайрон намудани меъёрҳои қонунгузории мурофиавии
ҷиноятӣ, психологӣ, ташкилӣ-тактикӣ, ташкилӣ-техникӣ ва комплексӣ. Дар давраҳои
гуногуни инкишофи экспертизаи судӣ намудҳои гуногуни хатогиҳо мавҷуд аст, ки диққати
махсусро ба худ ҷалб мекунанд. Чун қоида онҳо ҳангоми истеҳсол ва гузаронидани
экспертизаҳои криминалистӣ ба вуҷуд меоянд.
Аз нигоҳи мо проблемаи хатогиҳои экспертиро бояд ба таври васеъ омӯхт. Омӯзиши
хатогиҳои экспертӣ бо муайяннамоии классификатсияи онҳо ба роҳ монда шаванд, зеро
доираи классификатсияи экспертизаи судӣ бинобар сабаби пайдоиши классҳои нав, намуд
ва навъҳои мухталифи экспертиза гуногун мебошанд. Ҳангоми тадқиқи объектҳои нави
экспертиза, коркард ва истифодаи методҳои муосир, истифодаи техника ва технологияи
муосир бечунучаро мумкин аст, ки субъекти тадқиқбаранда, яъне эксперт ба бардоштани
сатҳи профессионалии экперт новобаста аз собиқаи корӣ низ метавонад ба хатогӣ ки
характери объектро дигаргун мекунад, роҳ диҳад. Чуноне ки Р.С.Белкин қайд кардааст
“...далел будани хулосаи эксперт аз ҳақиқӣ будани он, боварии ботинӣ, саҳеҳӣ ва
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муфассалии тамоми амалҳо, баҳо ва хулосагузории эксперт дар ҷараён ва аз рӯйи натиҷаҳои
тадқиқоти экспертӣ вобастагӣ дорад” [2, с. 470].
Новобаста аз он ки ҳангоми гузаронидани тадқиқот ҳарчанд техника ва технология
дар сатҳи олӣ истифода бурда шавад ҳам, дар раванди мушоҳида нақши асосиро худи
субъект мебозад . Фаъолияти экспертизаи судӣ ва истеҳсолоти он дар чаҳорчӯбаи
экспертиза – ин асосан фаъолияти дарккунӣ, ки дар ҷои аввал принсипи дурустӣ,
эътиборнокӣ меистад, мебошад. Дар навбати худ эътиборнокии методҳои
истифодашаванда ва дигар факторҳое меистанд, ки баъдан пурра баррасӣ хоҳем кард.
Омӯзиши табиати хатогиҳои экспертӣ на танҳо бо мақсади бартараф намудани онҳо равона
карда шудааст, балки барои пешгирии хатогиҳои экспертӣ низ хизмат мекунад. Дар
рисолаи магистрї мо омӯзиши проблемаи мазкурро ба таври комплексӣ сар карда аз
азназаргузаронии ҷои ҳодиса, таъини экспертиза то истеҳсолоти он ва пешниҳоди хулоса,
инчунин бартараф намудан ва пешгирии хатогиҳои экспертиро ба роҳ мондем.
Пеш аз оне, ки мо ба тадқиқи предметии хатогиҳои экспертӣ шурӯъ намоем, мо
мафҳуми назариявии онро муайян хоҳем кард. Дар ин ҷо мо фикри Р. С. Белкинро ба
роҳбарӣ гирифтем. Оид ба ин инчунин дар энсиклопедияи экпертизаи судӣ омадааст. Яъне
хатогиҳои экспертӣ ин номутобиқатӣ ва нодурустии мулоҳизаи эксперт мебошад, ки
ҳангоми ҳаракатҳои ӯ ба мақсади гузошташуда оварда намерасонад ва ин натиҷаи гумроҳӣ
мебошад. Байни хатогиҳои экспертӣ ва дидаю дониста додани хулосаи ғалат бояд тафовут
гузошт, барои он, ки барои дидаю дониста додани хулосаи ғалат нисбати эксперт
қонунгузории ҷиноятӣ тибқи м.351 КҶҶТ ҷавобгариро пешбинӣ намудааст. Аммо дар
адабиётҳои илмӣ тафриқагузорӣ байни хатогии хулосаи дар натиҷаи ба гумроҳӣ дучор
гаштани эксперт ва дидаю дониста додани хулосаи ғалат кам ба назар намерасанд.
Муаллифони тафсир ба Кодекси ҷиноятии Федератсияи Руссия зери таҳрири А.И.Чучаева
ҳангоми тафсири м.307 КҶ ФР қайд менамоянд, ки “хулосаи эксперт дар чунин ҳолатҳо
нодуруст эътироф мешавад, агар ки дарбаргирандаи таҳрифи фактҳо, баҳогузории
нодуруст ё хулоса дар асоси маводҳои парвандаи ҷиноятӣ, гражданӣ ё иқтисодӣ асоснок
нашуда бошад. Ин метавонад, масалан, ба баҳогузории расонидани зарар ба саломатӣ (бар
ивази зарари дараҷаи миёна, вазнин) тааллуқ дошта бошад. Боз ҳам бештар талаботи
асосноккунии хулосаи эксперт бо дигар маводҳои парванда аҷиб аст, ки бо онҳо умуман
алоқамандӣ надоранд, масалан, ҳангоми истеҳсолоти ташхиси нақлиётӣ барои муайян
намудани моҳияти садамаи нақлиётӣ, дар ҳолате, ки натиҷаи ташхис муқобили
нишондодҳои шоҳидони ҳодиса аст. Нишондодҳо метавонанд боиси гумроҳӣ ё ин, ки
ҳамчун дидаю дониста додани нишондоди бардурӯғ гарданд.
Дидаю дониста додани хулосаи бардурӯғ – ин ҳаракатҳои ғаразноки эксперт, ки
ҳангоми рад намудан ва ё пинҳон намудани аломатҳои мавҷудаи объект, дарк кардани
амалҳои нодуруст оид ба гузаронидани экспертиза, қасдан нодуруст истифода бурдан ва ё
интихоб намудани методикаи тадқиқоти экспертӣ ва дидаву дониста нодуруст баҳо додан
ба онҳо иборат аст. Г.Л. Грановский аломати мазкурро муҳим шумурда қайд мекунад, ки
“...хулосаҳои номуввофиқ ба ҳақиқат аз нодурустии ҳаракатҳо ва мулоҳизаҳое, ки дар
раванди тадқиқоти экспертӣ ба вуҷуд меоянд, иборат аст”.
Р.С. Белкин ва А.К. Педункун ҳолати мазкурро таҳлил намуда, қайд мекунанд, ки дар
муқаррароте, ки Г.Л. Грановский пешниҳод намудааст аломатҳои асосӣ, ки имкон
медиҳанд хатогиҳои экспертиро аз дидаю донистани додани хулосаи бардурӯғ фарқ намуд,
вуҷуд надорад [1, с. 59-67]. Дигар муаллифон ба мисли Г.Е. Макушкина, И.Г. Вермел ва Л.В.
Кочнаева қайд мекунанд, ки ба хатогиҳои экспертӣ танҳо нодурустӣ, номутобиқатӣ,
номувофиқатии хулосаи эксперт ҳангоми ба гумроҳӣ дучор шудан ба вуҷуд меоянд, ворид
намуд. Н.Л.Палиашвили мафҳуми равшантари хатогиҳои экспертиро пешниҳод намудааст:
“хатогиҳои экспертӣ-ин номутобиқатии натиҷа дар хулосаи эксперт, нодуруст пешниҳод
намудани маводҳои барои тадқиқот зарур аз тарафи мақоме, ки экспертизаро таъин
намудааст ва ё беғаразона вайрон намудани тартиботи тадқиқот, ки онҳо сабаби
пешниҳоди хулосаи хато мегарданд ба ҳисоб меравад” [7, с. 24]. Фикр мекунем, ки
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муқаррарот рӯшантар аст, вале дар он аломати муҳим яъне “гумроҳӣ”, ки дигарон
пешниҳод намудаанд, дида намешавад.
“Нодуруст баҳо додан” на ҳама вақт натиҷаи гумроҳӣ ба ҳисоб меравад. Оид ба
“нодуруст баҳо додан” муаллиф дуруст қайд мекунад, ки бе омӯзиши ҳамаи далелҳои
ҷамъоваришуда, танҳо аз рӯи аломатҳои худи хулоса муайян намудан ғайриимкон аст.
Набояд ба фикри муаллиф оид барқарор намудани хатогиҳои экспертӣ танҳо аз ҷониби суд
розӣ шуд, зеро мумкин аст, ҳангоми омӯзиши маҷмӯи далелҳо метавон муайян кард, ки аз
тарафи худи эксперт ва ё мақоме, ки экспертизаро таъин намудааст, хатогиҳо бартараф
карда шаванд. Ба фикри мо мумкин аст, ки хатогиҳои экспертӣ ҳам аз ҷониби роҳбари
муассисаи экспертӣ, ки пеш аз пешниҳоди хулоса ба мақоми таъинкарда таҳлил намояд ва
аз ҷониби муфаттиш, ки дар хулоса мавҷуд набудани аломатҳои зарурӣ ва номутобиқати
он, нодуруст дарҷ кардани онҳо ё дидаю дониста нодуруст баҳо додан ба онҳо дарёфт
гардад.
Эҳтимолии хулосаи эксперт аз ростқавлии ботинӣ, ҳақиқӣ ва дурустии тамоми
амалҳо, баҳогузорӣ ва хулосабарории коршинос дар рафт ва аз рӯйи натиҷаҳои ҷараёни
тадқиқотӣ вобастагӣ дорад. Оид ба масъалаи хатогиҳои экспертӣ як қатор фикру ақидаҳо
пешниҳод шудаанд, ки дар онҳо чун қоида мафҳум, моҳият, сабабҳо, масъалаҳои
пешгиринамоӣ ва ғайра дида шудаанд. Нахустин бор масъалаи хатогиҳои коршиноси судӣ
дар рисолаи номзадии А.Ю. Краснобаева пешбинӣ шудааст. Ҳадафи ташхиси судӣ-ин ба
даст овардани далелҳои шайъӣ, маълумотҳои ҳақиқӣ дар натиҷаи тадқиқот, ки имконияти
муайяннамоии воқеияти парвандаи тадқиқшаванда аст, ба шумор меравад. Мақсади
мазкур аз ҷиҳати саҳеҳии фаъолият вобастагӣ дорад.
Р.С. Белкин зери мафҳуми хатогии экспертӣ чунин пешниҳод намудааст. Хатогии
эксперт – ин натиҷаи гумроҳии ростқавлона дар амалҳо ё мулоҳизаи иштирокчиён
мебошад, ки дар ҷараёни тадқиқоти экспертӣ боиси номувофиқатии хулосагузорӣ ба
воқеият мегардад [2, с. 470]. Чӣ хеле муайян кардем ҳангоми омӯзиш оид ба мафҳуми
хатогиҳои экспертӣ ақидаҳои гуногун бисёр аст ва ҳар яки онҳо бо тарзҳои мухталиф шарҳи
худро ёфтаанд.
Мо чунин меҳисобем, ки хатогиҳои экспертӣ ин беғаразона нодуруст дарк кардан ва ё
ҳаракати эксперт, ки дар раванди баҳо додан ба маълумотҳо дар тадқиқи объектҳо,
инчунин вайрон намудани меъёрҳои қонунгузории мурофиавии ҷиноятӣ, ки боиси ба
гумроҳӣ дучор шудан мешаванд ва пуррагӣ, объективӣ ва ҳаматарафа будани тадқиқоти
гузаронидашударо таъмин намекунанд, ба ҳисоб меравад. Дар солҳои охир саҳми олимон
дар самти тадқиқоти экспертизаи судӣ, хатогиҳои хос (типпи) дар экспертизаи судӣ лоиқи
таваҷҷӯҳи махсусанд [4].
Дар корҳои илмии Белкин Р.С., Россинская Е.Р., Аверянова Т.В. ва ғ. пешниҳод
гардидааст, ки тамоми хатогиҳои эксперт тақсимбандӣ карда шаванд. Хамин тариқ,
хатогиҳои экспертӣ табиатан якхела шуда наметавонанд ва ба синфҳо ҷудо карда
мешаванд:
- хатогиҳои экспертии хусусияти мурофиавӣ дошта;
- хатогиҳои гносеологӣ;
- хатогиҳои фаъолиятии (амалиётии ) экспертӣ;
- хатогиҳои психологӣ;
- хатогиҳои комплексӣ
Хатогиҳои экспертии хусусияти мурофиавӣ дошта дар вайронкунии меъёрҳои
мурофиавӣ ва тартиби истеҳсолоти экспертиза зоҳир мегарданд:
-баромадани эксперт аз доираи салоҳиятҳои худ;
-зоҳир намудани ташаббусҳои экспертӣ дар шакл, ки дар қонун пешбинӣ
нагардидааст;
-асосноккунии хулоса аз рӯйи маводҳои парванда, вале на аз рӯйи натиҷаи тадқиқот;
-мустақилона ҷамъоварии маводу объектҳои экспертиза;
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-қабул намудани супориш ҷиҳати гузаронидини экспертиза ва маводҳои аз шахсони
ба он ваколатнадошта;
-риоя нагаштани талаботҳои мурофиавӣ дар хулосаи эксперт (азҷумла, ғоибияти
қайдҳои махсуси бо қонун пешбинигашта) ва ғ.
Омӯзиши маводҳои бойгонии амалияи экспертӣ ҳангоми истеҳсолоти ташхиси
хатшиносии судӣ дар Вазорати адлияи ҶТ ба мо имконият медиҳад, ки баъзе хатогиҳои
экспертиро баррасӣ намоем. Мутобиқи м.7 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи
экспертизаи давлатии судӣ” салоҳиятҳои эксперти давлатӣ аз ҷониби комиссияи
экспертони бо тахассуси муайян тасдиқ мегарданд [5, с. 273]. Хатогиҳои экспертӣ дорои
хусусияти мурофиавӣ буда метавонанд. Натиҷаи муносибати ғайританқидӣ нисбат ба
моҳияти вазифаи экспертӣ бошад, масалан, дар ҳолати аз тарафи муфаттиш вайрон
намудани вазифаҳои мурофиавии худ, ҳангоми ҷамъоварии далелҳо ин вазифаро бар
зиммаи эксперт мегузорад. Эксперти судӣ ҳуқуқ надорад бе иҷозати муфаттиш ё суд бо
иштирокчиёни мурофиа оид ба масъалаҳое, ки бо гузаронидани экспертизаи давлатии судӣ
алоқаманд мебошад, алоқаю робитаи шахсӣ ба роҳ монад.
Инчунин амалҳои нодурусти роҳбари муассисаи экспертӣ метавонад боиси хатогии
экспертӣ гардад. Хатогии бештар паҳнгаштаи амалиявӣ-ин ташкил намудани комиссияи
экспертӣ барои тадқиқоти такрории объектҳои пешниҳодгашта аз тарафи роҳбари
муассисаи экспертӣ мебошад. Дар ҳолати мазкур масъала оид ба такроран таъин намудани
экспертиза аст, ки ин бар зиммаи роҳбар вогузор нагаштааст. Асоси хатогиҳои гносеологӣ
дар мушкилоти ҷараёни дарки экспертӣ мебошад. Ба онҳо мумкин аст ҳангоми дарки
моҳият, хусусиятҳо ва аломатҳои объектҳои экспертиза муносибат байни онҳо, инчунин
ҳангоми баҳодиҳӣ ба натиҷаи ҷамъбасти тадқиқоти экспертӣ ва шарҳи онҳо роҳ дода
шаванд.
Хатогиҳои хусусияти гносеологидошта бо ҷараёни дарки экспертӣ алоқаманд
мебошанд, ки он бо дар назардошти қонунҳои мантиқ ва қоидаҳои муайян тартиб дода
мешаванд. Онҳо ба мантиқӣ ва воқеиятӣ (предметӣ) тақсим мешаванд. Хатогиҳои мантиқӣин вайрон кардани ягон қонун, қоида ва тарҳи мантиқ мебошанд. Хатогиҳои мантиқӣ бо
вайрон кардани амали тафаккури қонунҳо ва қоидаҳои мантиқ, нодуруст татбиқ намудани
усулҳо ва амалиётҳои мантиқӣ алоқаманд мебошад. Масалан, омехта кардани алоқаи
сабабӣ ва пайдарҳамии сода дар вақт ва ё асоснок кардани мулоҳиза бо асосҳое, ки
мулоҳизаи мазкур мантиқан аз онҳо бар намеояд. Хатогиҳои мантиқӣ, одатан бо
амалиётҳои гуногуни мантиқӣ ва намудҳои гуногуни хулосабарорӣ алоқаманд мебошанд.
Чунончӣ, хатогиҳоро дар тақсимоти мафҳумҳо, дар муайян кардани мафҳум, хатогӣ дар
хулосаи индуктивӣ, хато дар хулосабарории дедуктивӣ, хато дар исботкунӣ, нисбат ба
мулоҳиза, ба асос ва нишон додан ҷудо кардан мумкин аст [3, с. 261].
Бояд хатогиҳои мантиқиро аз хатогиҳои воқеӣ ҷудо кард. Хатогиҳои воқеӣ на аз
вайрон кардани қоидаи мантиқ, балки аз надонистани предмет, ҳолати воқеии парванда
вобаста аст. Хатогиҳои воқеӣ (предметӣ) аз нодуруст тасаввур кардан оид ба муносибатҳо
байни предметҳои ҳақиқати холисона бар меоянд. Хатогиҳои воқеӣ (предметӣ) ин натиҷаи
нодуруст тасаввур кардани робитаи байни предмет бо ҳақиқати объективӣ ба ҳисоб
меравад. Тадқиқоти экспертӣ на танҳо аз рӯи фаъолияти дарккунӣ, балки аз фаъолияти
эмпирикӣ низ иборат аст.
Н.И. Кондакова қайд мекунад, ки “агар хатогиҳои мантиқиро чун қоида метавон бе
донистани предмет (аз рӯи қоида ва қонунҳои мантиқ) ошкор ва бартараф намуд, вале
хатогиҳои воқеиро бошад танҳо ҳамон нафаре дарёфт ва бартараф мекунад, ки бо худи
предмет шинос аст” [6, с. 273]. Мисол: ҳангоми айният намоии корде, ки ба шахс зарба
задаанд на танҳо аломатҳоеро муайян кард, ки теғи кордро тавсиф мекунанд (шакл, андоза,
дараҷаи тез будан ва нуқсонҳои дар дами теғ мавҷудбуда), балки аломатҳои зарраҳои матои
либос, заррачаҳои хурди пӯст ва узвҳои дохилии бадани шахс, ки дар корд мондаанд бояд
муайян кард. Ба хатогиҳои мантиқӣ, инчунин хатогиҳои нутқан изҳорнамудаи мулоҳизаи
экспертро дохил кардан номумкин аст, ки ба онҳо дохил мешаванд: омонимҳо ба ҳама
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маълум – омӯзиш ва ё иваз кардани мафҳумҳое буда, дар натиҷаи он ба вуҷуд меоянд, ки
мафҳумҳои гуногун бештар бо калимаҳои монанд ва ибораҳои нутқӣ ифода меёбанд.
Хатогиҳои фаъолиятӣ (амалиётӣ) ба аз ҷониби эксперт амалӣ намудани амалиётҳо
(тартибот) алоқаманд буда, аз вайрон кардани иҷрои пайдарҳамии таъинкардашудаи
тартиботи мазкур, аз нодуруст истифода бурдани воситаҳои тадқиқот ва ё истифода
бурдани воситаҳои техникии корношоям ва дигар воситаҳои тадқиқот, аз ба даст овардани
маводҳои муқоисавии бесифат ва ғайраҳо иборат аст.
Дар ҳақиқат ҳам эксперт бояд ҳамаи методҳо ва методикаҳое, ки дар сатҳи
ҳозиразамон қарор доранд, истифода барад. Баъзе муаллифон қайд кардаанд, ки муфаттиш
ва суд метавонанд экспертро водор созанд, ки аз методҳо ва методикаи муайяне, ки онҳо
ишора мекунанд, истифода баранд. Ин ақида дуруст нест, зеро мутобиқи қонунгузорӣ на
муфаттиш ва на суд ва ҳатто роҳбари муассисаи экспертӣ ҳуқуқ надоранд ба фаъолияти
эксперт дахолат кунанд. Эксперт дар интихоби методҳо ва методика озод буда, метавонад
методҳо ва методикаеро, ки зудтар, пурра ва аниқтар ба мақсади гузошташуда мерасонад
ва натиҷаи заруриро ба даст меоваранд, истифода барад.
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МАФҲУМ ВА ТАСНИФОТИ ХАТОГИҲОИ ЭКСПЕРТӢ
Муаллиф дар маќолаи мазкур мафњум ва таснифоти хатогињои экспертиро баррасї намудааст.
Муаллиф ќайд намудааст, ки проблемаи хатогиҳои экспертиро бояд ба таври васеъ омӯхт. Омӯзиши
хатогиҳои экспертӣ бо муайяннамоии классификатсияи онҳо ба роҳ монда мешаванд, зеро доираи
классификатсияи экспертизаи судӣ бинобар сабаби пайдоиши классҳои нав, намуд ва навъҳои мухталифи
экспертиза гуногун мебошад. Ҳангоми тадқиқи объектҳои нави экспертиза, коркард ва истифодаи методҳои
муосир, истифодаи техника ва технологияи муосир бе чунучаро мумкин аст, ки субъекти тадқиқбаранда, яъне
эксперт, ба бардоштани сатҳи профессионалии эксперт новобаста аз собиқаи корӣ низ метавонад ба хатогӣ
ки характери объектро дигаргун мекунад роҳ диҳад. Дар ҳақиқат ҳам эксперт бояд ҳамаи методҳо ва
методикаҳоеро, ки дар сатҳи ҳозиразамон қарор доранд, истифода барад. Баъзе муаллифон қайд кардаанд, ки
муфаттиш ва суд метавонанд экспертро водор созанд, ки аз методҳо ва методикаи муайяне, ки онҳо ишора
мекунанд, истифода баранд. Ин ақида дуруст нест, зеро мутобиқи қонунгузорӣ на муфаттиш ва на суд ва ҳатто
роҳбари муассисаи экспертӣ ҳуқуқ надоранд ба фаъолияти эксперт дахолат кунанд. Эксперт дар интихоби
методҳо ва методика озод буда, метавонад методҳо ва методикаеро, ки зудтар, пурра ва аниқтар ба мақсади
гузошташуда мерасонад ва натиҷаи заруриро ба даст меоваранд, истифода барад.
Калидвожањо: эксперт, экспертиза, хатогї, субъект, классификация, мафњум.
КОНЦЕПЦИЯ И КЛАССИФИКАЦИЯ ЭКСПЕРТНЫХ ОШИБОК
Автор рассматривает значение и классификацию экспертных ошибок в данной статье. Автор отмечает, что
проблема экспертных ошибок должна быть обязательно изучена. Изучения экспертных ошибок проводятся путем
определения их классификации, поскольку сфера классификации судебной экспертизы отличается из-за появления
новых классов и различных типов экспертизы. При изучении новых объектов экспертизы, разработке и
использовании современных методов, без применения современных технологий, не исключено, что субъект, то есть
эксперт, мог бы повысить профессиональный уровень эксперта, независимо от стажа работы, мог бы также привести
к ошибкам в снижении характера объекта. На самом деле специалист должен использовать все методы и приемы,
которые есть на текущем уровне. Некоторые авторы утверждают, что следователи и суд могут подтолкнуть
экспертов к использованию определенных методов и приемов, на которые они ссылаются. Это мнение не
соответствует действительности, поскольку в соответствии с законом ни следователь, ни суд, ни руководитель
экспертного учреждения не вправе вмешиваться в деятельность эксперта. Специалист свободен в выборе методов и
приемов, может использовать методы и приемы, которые приведут к цели быстрее и точнее, и дадут необходимые
результаты.
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CONCEPT AND CLASSIFICATION OF EXPERT ERRORS
The author considers the meaning and classification of expert errors in this article. The author notes that the problem
of expert errors must be studied. Studies of expert errors are carried out by determining their classification, since the scope
of classification of forensic expertise differs due to the emergence of new classes and different types of expertise. When
studying new objects of expertise, developing and using modern methods, without the use of modern technologies, it is
possible that the subject, that is, the expert, could improve the professional level of the expert, regardless of the length of
service, could also lead to errors in reducing the nature of the object. In fact, the specialist should use all the methods and
techniques that are available at the current level. Some authors argue that the investigators and the court may encourage
experts to use certain methods and techniques that they refer to. This opinion does not correspond to reality, since in
accordance with the law, neither the investigator, nor the court, nor the head of the expert institution has the right to interfere
in the activities of the expert. The specialist is free to choose methods and techniques, can use methods and techniques that
will lead to the goal faster and more accurately, and will give the necessary results.
Keywords: expert, expertise, errors, subject, classification, concept.
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ЉАНБАЊОИ НАЗАРИЯВИИ ФАЪОЛИЯТИ СОЊИБКОРЇ ЊАМЧУН ОБЪЕКТИ
ТАНЗИМИ ЊУЌУЌЇ
Алиматов Љ.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Дигаргуниҳои амиқи сохтории низоми иҷтимоию сиёсӣ, ки ба таҳкими амудии қудрат,
андешидани маҷмӯи чораҳо оид ба баланд бардоштани самаранокии танзими ҳуқуқии
муносибатҳои бозоргонӣ, такмил додани соҳаҳои алоҳидаи низоми иқтисодӣ ва таъсири ба
тиҷорат нигаронида шуда, дар натиҷа ба равандҳои рушди муносиби органикии дахлдори
ҳуқуқ, алахусус њуќуќи соҳибкорӣ бе таъсир намонданд.Тамоюлҳои рушди ҳуқуқӣ, танзим
ва назорати фаъолияти соҳибкорӣ, аз раванди дуҷониба шаҳодат медиҳанд: аз як тараф,
либерализатсияи ин соҳа ба назар мерасад ва аз тарафи дигар, барои гуфтугӯ дар бораи
пурзӯр намудани назорат аз болои ин намуди фаъолият ҳама асосҳо мавҷуданд. Ин
тамоюлҳо, ҳамчун яке аз намунаҳои зуҳури иродаи давлат, далели зарурати ташаккули
намунаи тавозуни манфиатҳои хусусӣ ва ҷамъиятӣ мебошанд, ки дар қонунгузорӣ дар
робита бо фаъолияти соҳибкорӣ ифода ёфтаанд.
Озодии фаъолияти соҳибкорӣ, ки тавассути миёнаравҳои меъёрҳои ҳуқуқи хусусӣ ба
миён омадааст, табиатан мутлақ нест ва бо манфиатҳои ҷамъиятӣ ва мувофиқан, бо
меъёрҳои ҳуқуқи оммавӣ ислоҳ карда мешавад. Зарурати чунин ислоҳ дар он дарк карда
мешавад, ки фаъолияти соҳибкорӣ худ аз худ фаъолияти иҷтимоӣ нест ва бидуни таъсири
низомнок ба он аз ҷониби намояндаи ҳокимияти давлатӣ - ҷомеа, давлат нахоҳад буд, зеро
мундариҷаи соҳибкорӣ фаъолият, зуҳуроти мушаххаси онро ҳадафи асосӣ - ба даст
овардани фоида муайян мекунад. Яъне, дар робита бо ин соҳа, вазифаи асосии давлат
сохтани низоми муносибатҳо мебошад, ки манфиатҳои хусусӣ тавассути танзими ҳуқуқӣ бо
бахши манфиатҳои ҷамъиятӣ ҳамоҳанг карда мешаванд. Гузашта аз ин, сатҳи
муайяннамоии бо эътирофи аалияти манфиати умум, манфиатҳои ҷамъиятӣ аз манфиатҳои
хусусӣ муайян карда мешавад. Таносуби меъёрҳои ҳуқуқи хусусӣ ва оммавї дар танзими
фаъолияти соҳибкорӣ дар ҳар як марҳилаи таърихии рушди ҷомеа ва давлат гуногун аст ва
танҳо аалиятҳои мушаххаси сиёсӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоии ҷомеа таносуби меъёрҳои ҳардуи
онҳоро муайян мекунанд.
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Ҷанбаҳои назариявии фарқияти соҳаи ҳуқуқии манфиатҳои хусусӣ ва ҷамъиятӣ дар
асарҳои олимони ҳуқуқшиноси охири асри 19 - ибтидои асри 20 мавқеи назаррасро ишғол
мекунанд: М.М. Агаркова, Ю.С. Гамбарова, Н.П. Дюверноис, C.Д. Кавелина, Н.М.
Коркунова, С.Н. Муромсева, Л.И. Петражитский, И.А. Покровский, П.П. Ситович, Б.Б.
Черепахина, Б.Н. Чичерин, Г.Ф. Шершеневич ва муаллифони дигар. Дар байни
намояндагони ҳуқуқшиносии шӯравӣ дар омӯзиши масъалаҳои низоми ҳуқуқ, мавзӯъ ва
усули танзими ҳуқуқӣ, таносуби манфиатҳои хусусӣ ва ҷамъиятӣ саҳми назаррас
гузоштааст: С.С. Алексеев, С.И. Аскназӣ, С.Н. Братус, В.П. Грибанов, О.С. Иоффе, Ю.М.
Козлов, О. Красавчиков, М.И. Кулагин, В.Д. Сорокин, Ю.А. Тихомиров, Ю.К. Толстой,
Л.С. Явич, В.Ф. Яковлев.
Ҳамзамон, бинобар сабаби мавҷуд набудани фаъолияти соҳибкорӣ дар давраи
Шӯравӣ, олимони мӯҳтарами он замон наметавонистанд масъалаҳои ҳуқуқии муносибати
манфиатҳои хусусӣ ва ҷамъиятиро ҳамаҷониба ва воқеъбинона дар соҳаи фаъолияти
соҳибкорӣ таҳқиқ кунанд. Аз ин рӯ, дар он замон, консепсияи аз ҷониби умум
эътирофшудаи моҳият, унсурҳои таркибӣ ва дурнамои танзими ҳуқуқии фаъолияти
соҳибкорӣ тартиб дода нашудааст. Аммо, дигаргуниҳои иҷтимоию иқтисодӣ, ки дар
Љумњурии Тољкиистон дар солҳои охир ба амал омаданд, боиси пайдоиши фаъолияти
соҳибкорӣ гардиданд, ки на танҳо ба фаҳмиши нави назариявӣ, балки ба дастгирии
муносиби ҳуқуқӣ ниёз доранд.
Дар асоси гуфтаҳои боло, мавзӯи ин тадқиқоти илмї маҳз фаъолияти соҳибкорӣ
ҳамчун объекти танзими ҳуқуқӣ аз нуқтаи назари манфиати хусусӣ ва ҷамъиятӣ мебошад.
Дар доираи мавзӯи таъиншуда саволҳое, ки марҳилаҳои таърихии ташаккули институти
ҳуқуқии фаъолияти соҳибкориро инъикос мекунанд, аҳамияти махсус пайдо мекунанд. Бо
ин мақсад, мо мафҳуми «ҳуқуқи хољагї» -ро ҳамчун ќиёси фаъолияти соҳибкорӣ таҳлил
намуда, асарҳои илмии тарафдорони намоёни ин соњаро тањќиќ намудем: Л.Я. Гинтсбург,
В.В. Лаптев, В.К. Мамутова, Г.К. Матвеева, Э.А. Пашуканис, В.К. Райхер, А.А.Собчак.
Аммо, таҳқиқоти назариявии мавҷуда асосан масъалаҳои умумии муносибатҳои
манфиатҳои хусусӣ ва ҷамъиятиро дар соҳаи ҳуқуқи соҳибкорӣ баррасӣ мекунанд, дар ҳоле
ки хусусиятҳои таъсири онҳо ба танзими ҳуқуқии фаъолияти соҳибкорӣ дар амал аҳамият
дода намешавад ё хусусияти пароканда доранд. Дар Љумњурии Тољикистон олимони
тањкиќкунандаи њуќуќи соњибкорї Рањимзода М.З., Исмоилов Ш.М., Шонасридинов Н.Ш.,
Нодиров Ф.М. ва Сангинов Д.Ш. мебошанд.
Ҳамин тариқ, масъалаҳои назариявӣ ва амалии танзими ҳуқуқии фаъолияти
соҳибкорӣ аз нуқтаи назари манфиати хусусӣ ва ҷамъиятӣ таҳия ва фарогирии кофии
мунтазам ва ҳамаҷониба дар адабиёти илмӣ ва амалиро ба даст наоварданд, ки интихоби
мавзӯи таҳқиқоти рисоларо пешакӣ муайян карда, мувофиқати онро муайян карданд.
Дар айни њол зурур аст, ки корњои зерин аз љониби олимон ба сомон расонида шавад:
- ташаккули нуқтаи назари ҳамаҷонибаи таъсири манфиатҳои хусусӣ ва ҷамъиятӣ ба
фаъолияти соҳибкорӣ бо роҳи баррасии хусусияти дуализми ҳуқуқӣ ва исбот кардани он,
ки принсипи дуалистии манфиати хусусӣ ва ҷамъиятӣ дар фаъолияти соҳибкорӣ татбиқ
карда мешавад;
- таснифи назарияҳои мавҷудаи тафриқаи ҳуқуқи хусусӣ ва давлатӣ, муайян кардани
меъёрҳои тафриқае, ки ба фаъолияти соҳибкорӣ таъсир мерасонанд ва исбот кунанд, ки
фаъолияти ибтидоии соҳибкорӣ фаъолияти иҷтимоӣ нест;
- муайян кардани нақш ва аҳамияти мафҳуми ҳуқуқи хољагї ҳамчун асоси консепсияи
фаъолияти соҳибкорӣ ва таҳияи хулосае дар бораи он, ки назарияи иқтисодӣ ва ҳуқуқие, ки
танзими куллии равандҳои иқтисодиро дар асоси принсипҳои банақшагирӣ ва ташкилӣ
пешбинӣ мекунад, наметавонад ҳамчун асоси танзими ҳуқуқии фаъолияти соҳибкорӣ
истифода шаванд;
- равшан кардани ҷанбаҳои иҷтимоие, ки таносуби назариявиро дар тавозуни
манфиатҳои хусусӣ ва ҷамъиятӣ муайян мекунанд ва таърифи муаллифи фаъолияти
соҳибкориро таҳия мекунанд;
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- омӯхтани сохтори танзими ҳуқуқӣ ҳамчун як раванди ҳамаҷониба ва мураккаб, аз
ҷумла худидоракунии фаъолияти соҳибкорӣ, инчунин асоснок кардани хулоса дар бораи
он, ки ассотсиатсияҳои соҳибкории худтанзимкунӣ қоидаҳои рафторро дар сегменти
муайяни бозор ташкил медиҳанд;
- таҳия ва пешниҳодҳо оид ба такмили қонунгузории соњибкорї, аз ҷумла қабули
Кодекси соњибкории Љумњурии Тољикистон.
Чунки барои илми њуќуќи соњибкорї таҳлили ҳамаҷонибаи ҷанбаҳои ҳуқуқӣ ва
иҷтимоии рушди ҷомеа, муайян кардани самт ва мундариҷаи соҳаҳои алоҳидаи ҳуқуқ,
муайян кардани намунаҳои умумие, ки тавозуни манфиатҳои хусусӣ ва ҷамъиятї дар соҳаи
фаъолияти соҳибкорӣ сариваќтї аст. Дар асоси натиҷаҳои он пешнињодњо ва таклифњои мо,
ки ҷанбаҳои гуногуни тавозуни манфиатҳои хусусї ва ҷамъиятиро тавсиф мекунанд, ки дар
ниҳояти кор боиси таҳияи консепсияи ҳамаҷонибаи фаъолияти соҳибкорӣ мегардад.
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ЉАНБАЊОИ НАЗАРИЯВИИ ФАЪОЛИЯТИ СОЊИБКОРЇ ЊАМЧУН ОБЪЕКТИ ТАНЗИМИ ЊУЌУЌЇ
Дар маќолаи мазкур муаллиф баъзе љанбањои назариявии фаъолияти соњибкориро баррасї намудааст.
Тамоюлҳои рушди ҳуқуқӣ, танзим ва назорати фаъолияти соҳибкорӣ, аз раванди дуҷониба шаҳодат
медиҳанд: аз як тараф, либерализатсияи ин соҳа ба назар мерасад ва аз тарафи дигар, барои гуфтугӯ дар бораи
пурзӯр намудани назорат аз болои ин намуди фаъолият ҳама асосҳо мавҷуданд. Ин тамоюлҳо, ҳамчун яке аз
намунаҳои зуҳури иродаи давлат, далели зарурати ташаккули намунаи тавозуни манфиатҳои хусусӣ ва
ҷамъиятӣ мебошанд, ки дар қонунгузорӣ дар робита бо фаъолияти соҳибкорӣ ифода ёфтаанд.
Калидвожањо: фаъолияти соњибкорї, њуќуќ, танзим, назорат, тавозуни манфиатњои хусусї.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК ОБЪЕКТ
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
В данной статье автор рассматривает некоторые теоретические аспекты предпринимательской
деятельности. Тенденции развития права, регулирования и надзора за предпринимательской деятельностью
свидетельствуют о двустороннем процессе: с одной стороны, либерализации этой сферы, а с другой –
существуют основания для диалога по усилению контроля над этим видом деятельности. Эти тенденции, как
один из примеров проявления воли государства, являются свидетельством необходимости формирования
структуры баланса частных и общественных интересов, выраженных в законодательстве с точки зрения
предпринимательской деятельности.
Ключевые слова: предпринимательская деятельность, право, регулирование, контроль, баланс частных
интересов.
THEORETICAL ASPECTS OF ENTREPRENEURIAL ACTIVITY AS AN OBJECT OF LEGAL
REGULATION
In this article, the author examines some theoretical aspects of entrepreneurial activity. Trends in the
development of law, regulation and supervision of business activities indicate a two – way process: on the one hand,
the liberalization of this area, and on the other-there are grounds for dialogue to strengthen control over this type of
activity. These trends, as one of the examples of the manifestation of the will of the state, are evidence of the need to
form a structure of balance of private and public interests, expressed in the legislation from the point of view of
entrepreneurial activity.
Keywords: business activity, law, regulation, control, balance of private interests.
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ЉИНОЯТЊОИ КОРРУПСИОНЇ ОМИЛИ НОУСТУВОРИИ ВАЗЪИ ИЌТИСОДЇ
Асламзода Љ.Х.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Пеш аз њама, бояд ќайд намуд, ки дар љањони имрўза яке аз монеањои асосї дар роњи
муваффаќона амалї гардонидани њуќуќу озодињои инсон коррупсия мебошад. Вай рушди
умумимиллї, болоравии иќтисодиёт ва некўањволии иљтимоиро бозмедорад, боварии
шањрвандонро ба давлат коста мегардонад, аз кўдакон умедро ба оянда кашида мегирад,
табаќањои камбизоати ањолиро аз некўањволие, ки ба онњо тибќи њуќуќњояшон мансуб аст,
мањрум месозад. Дар санадњои миллї ва байналмилалии њуќуќї мафњумњои гуногуни
коррупсия истифода мешаванд, ки нисбатан серистеъмолашон дар айни замон чунин
таърифи пешнињодкардаи Конгресси нўњуми СММ мебошад. «Коррупсия сўиистифода аз
њокимияти давлатї барои гирифтани фоида ба маќсадњои шахсї аст».
Пешгирии љинояткории коррупсионї сарчашмаи худро аз Паёми Президенти
Љумњурии Тољиикстон мегирад. Аз љумла дар Паёми навбатии худ Пешвои миллат изњор
доштанд, ки “Коррупсия зуњуроти номатлуб ва барои љомеа хатарнок ба њисоб рафта,
мубориза бар зидди он вазифаи асосии маќомоти давлатї, нињодњои љомеаи шањрвандї ва
њар як сокини кишвар мебошад. Аз ин лињоз, барои пешгирї кардани кирдорњои
коррупсионї, фароњам овардани фазои оштинопазир ба он ва ба ин раванд љалб намудани
тамоми маќомоти давлатї, воситањои ахбори омма ва нињодњои љомеаи шањрвандї аз
љониби субъектњои мубориза бар зидди коррупсия бояд чораљўї карда шавад” [8].
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи мубориза бар зидди коррупсия» аз 25 июли
соли 2005 чунин таърифи коррупсияро додааст:
«Коррупсия - кирдоре (њаракат ё бењаракатие), ки шахсони ба иљрои вазифањои
давлатї ваколатдор ё шахсони ба онњо баробаркардашуда бо истифода аз маќоми худ ва
имкониятњои он барои ба манфиати худ ё шахсони дигар ѓайриќонунї ба даст овардани
неъматњои моддию ѓайримоддї, бартарият ва имтиёзњои дигар содир менамоянд, инчунин
ба ин шахсон ваъда додан, таклиф ё пешкаш намудани ин гуна неъмату бартарият ва
имтиёзњои дигар бо маќсади моилкунї ё ќадр кардани онњо барои содир намудани чунин
кирдорњо (њаракат ё бењаракатї) ба манфиати шахсони воќеї ё њуќуќї» [5].
Кирдорњои коррупсионї (њаракат ё бењаракатї) аз дигар кирдорњо бо он фарќ
мекунанд, ки: а) онњо аз љониби амалдорони давлатї, њамчунин ашхоси вазифањои
роњбарии корхонањо, муассисањо, ташкилотњои коллективиро базиммадошта содир
мегарданд; б) аз љониби ашхоси зикршуда барои расидан ба маќсад салоњиятњои хидматии
онњо ё имкониятњои ба онњо алоќаманд истифода мешаванд; в) маќсади ин амалњо
гирифтани фоидаи шахсї (барои худ ва нафари сеюм) мебошад.
Мубориза бар зидди коррупсия дар асоси принсипњои зерин ба амал бароварда
мешавад:
✓
эътироф, риоя ва њимояи њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд;
✓
баробарии њама дар назди ќонун ва суд;
✓
танзими даќиќи њуќуќии фаъолияти субъектњои њуќуќвайронкунии бо
коррупсия алоќаманд, ќонуният ва ошкорбаёнї дар фаъолияти онњо ва назорати давлативу
љамъиятї аз болои ин субъектњо;
✓
такмили сохтори дастгоњи давлатї ва тартиби њалли масъалањое, ки ба њуќуќ
ва манфиатњои ќонунии шахсони воќеї ва њуќуќї дахл доранд;
186

✓
эътирофи раво будани мањдудкунии њуќуќ ва озодињои шахсони ба иљрои
вазифањои давлатї ваколатдор, инчунин шахсони ба онњо баробар кардашуда мутобиќи
моддаи 14 Конститутсияи Љумњурии Тољикистон;
✓
ногузир будани љавобгарї барои содир намудани њуќуќвайронкунињои ба
коррупсия алоќаманд;
✓
манъ будани иљрои вазифањои давлатї дар њолати бархўрди манфиатњои
шахсї ва давлатї;
✓
роњ надодан ба хешутаборчигї, мањалгарої ва пуштибонї њамчун зуњуроти
кирдорњои коррупсионї;
✓
барќарор намудани њуќуќу манфиатњои ќонунии шахсони воќеї ва њуќуќї,
пешгирї намудан ва барњам додани оќибатњои зарарноки њуќуќвайронкунињои ба
коррупсия алоќаманд;
✓
аз тарафи давлат муњофизат намудани њуќуќ ва манфиатњои ќонунии шахсони
ба иљрои вазифањои давлатї ваколатдор ё шахсони ба онњо баробар кардашуда, муќаррар
намудани музди мењнат ва имтиёзњое, ки ба онњо ва ањли оилаашон сатњи муносиби
зиндагиро таъмин мекунанд;
✓
манъ будани ваколатдоркунии шахсони воќеї ва њуќуќии ба фаъолияти
соњибкорї машѓулбуда ба танзими давлатї ва назорат аз болои фаъолияти соњибкорї;
✓
пешбурди фаъолияти оперативї-љустуљўї бо маќсади пешгирї, ошкор кардан,
кушодан ва рафъ намудани љиноятњои хусусияти коррупсионидошта, ошкор ва муайян
намудани шахсони онњоро тайёркунанда, тайёркарда, содиркунанда ё содиркарда, инчунин
татбиќи тадбирњои махсуси назорати молиявї;
✓
таъмини амнияти шахсї ва кафолати њуќуќии шахсоне, ки ба мубориза бар
зидди њуќуќвайронкунињои ба коррупсия алоќаманд мусоидат менамоянд;
✓
њамкории давлат бо нињодњои љомеаи шањрвандї, ташкилотњои байналмилалї
ва шахсони воќеї [5].
Вазоратњо, кумитањои давлатї, дигар маќомоти давлатї, маќомоти иљроияи мањаллии
њокимияти давлатї, маќомоти худидоракунии шањрак ва дењот, субъектњои хољагидори
давлатї, субъектњои хољагидоре, ки на кам аз нисфи моликияти онњоро њиссаи давлат
ташкил медињад, инчунин ташкилотњои ѓайритиљоратї, аз љумла иттињодияњои љамъиятї,
њизбњои сиёсї, ташкилотњои байналмилалие, ки дар ќаламрави Љумњурии Тољикистон
фаъолият мекунанд, субъектњои муќовимат ба коррупсия мебошанд.
Кирдорњо танњо дар сурати мављудияти аломатњои дар боло зикршуда коррупсия
эътироф мегарданд. Масалан, нозири андоз дар рафти тафтиш пинњон кардани андозро
ошкор намуда, ришва мегираду аз ин вайронкорї чашм мепўшад, муфаттиш аз одами
айбдоршаванда пул мегираду ѓайриќонунї парвандаи ўро ќатъ месозад, роњбари муассиса
бо вуљуди мављудияти дигар номзадњои арзанда хеши худро ба кор ќабул мекунад.
Кирдорњое, ки дар онњо њатто яке аз аломатњои нишондодашуда нестанд, коррупсия мањсуб
намешаванд. Бояд ќайд намуд, ки сатњи содиршавии љиноятњои характери
коррупсионидошта, дар баробари љиноятњои иќтисодї хело зиёд мебошад. Њол он ки
аксари онњо ошкор карда намешаванд ва њамчун љиноятњои латентї боќї мемонанд.
Агентии назорати давлатии молияви ва мубориза бо коррупсия, дар соли 2013, 1356
љиноятњои характери коррупсионидоштаро ба ќайд гирифтааст. Мутаасифона ин шумора
сол то сол зиёд шуда, ру ба афзоиш овардаистодааст.
Пешгирї ва муборизаро бар зидди коррупсия дар доираи салоњиятњои худ њамаи
маќомоти њокимияти давлатї ва идоракунии давлатї, маќомоти њифзи њуќуќу назорат,
љомеаи шањрвандї, воситањои ахбори омма ва созмонњои байналмилалї ба амал
мебароранд. Вазифаи њокимияти ќонунбарор (парламент) дар ин соња тањияи ќонунгузории
зиддикоррупсионї ва ташаккули заминаи њуќуќии мубориза бар зидди коррупсия мебошад.
Њокимияти иљроия (њукумат) вазифадор аст, ки ислоњотњои зиддикоррупсионї
гузаронад, ќоидањо ва барномањои зиддикоррупсионї тањия карда, амалї созад, фаъолияти
мўътадили маќомоти махсусгардондашударо бобати пешгирї ва мубориза бар зидди
коррупсия таъмин кунад, ба ташаккули њокимияти иљроия ва хадамоти шањрвандии
ѓайрикоррупсионї мусоидат кунад. Вазифаи њокимияти судї нигањдории њокимиятњои
ќонунбарору иљроия аз сўиистифода, њимояи њуќуќу озодињои шањрвандон аз худсарї ва
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поймолкунињо, љазо додани коррупсионерњо ва мубориза бар зидди коррупсия дар муњити
худ мебошад.
Маќомоти њифзи њуќуќ ва маќомоти махсуси зиддикоррупсионї вазифадоранд, ки
далелњои коррупсияро ошкору пешгирї ва тафтиш карда, сабабњо ва шароитњои ба амал
омадани коррупсияро омўзанд ва тањлил кунанд, оид ба осон кардани равандњо ва љорї
намудани методикањои нави идоракунї, ки имконият медињанд, шароитњо барои коррупсия
камтар гарданд, пешнињодњо тањия созанд, ба ањли љомеа дар бораи њодисањои коррупсия
ва вазъи корњо дар соњаи мубориза бар зидди коррупсия маълумотњо манзур намоянд, ба
маърифати зиддикоррупсионии шањрвандон кўмак расонанд. Васоити ахбори омма ва
созмонњои
ѓайрињукуматї
дар
фошсозии
коррупсия,
вусъати
маърифати
зиддикоррупсионї, баланд бардоштани талаботи одобї ва пешгирии коррупсия наќши
муњим мебозанд. Яке аз шартњои муборизаи муваффаќона бар зидди коррупсия фароњам
овардани заминаи мусоиди меъёрї-њуќуќї ва тањкими њамкорињои байналмилалї дар ин
соња аст.
Дар айни замон як силсила њуљљатњои байналмилалии њуќуќї оид ба мубориза бар
зидди коррупсия ќабул шудаанд, ки муњимтаринашон инњо мебошанд: Кодекси
байналмилалии рафтори ашхоси мансабдори давлатї (Резолютсияи Ассамблеяи Генералии
СММ №51/59 аз 28 январи соли 1997), Стандартњои умумии мубориза бар зидди коррупсия
дар идорањо ва маќомоти полис (Интерпол, соли 2002), Конвенсияи Созмони њамкорињои
иќтисодї ва рушд аз 21 ноябри соли 1997 дар бораи мубориза бар зидди харида гирифтани
ашхоси мансабдори хориљї дар муомилоти байналмилалии тиљоратї, Конвенсияи СММ
бар зидди љинояткорињои муташаккили трансмиллї аз 15 ноябри соли 2000, Наќшаи
амалиёти Истанбулї дар мубориза бар зидди коррупсия барои мамлакатњои
иќтисодиёташон даргузар аз 12 сентябри соли 2003, Конвенсияи СММ бар зидди коррупсия
аз 31 октябри соли 2003. Љумњурии Тољикистон иштирокчии Конвенсияи СММ бар зидди
љинояткорињои муташаккили трансмиллї, Конвенсияи СММ бар зидди коррупсия ва
Наќшаи амалиёти Истанбулї дар мубориза бар зидди коррупсия барои мамлакатњои
иќтисодиёташон даргузар мебошад. Яке аз шартњои муборизаи муваффаќона бар зидди
коррупсия ин фароњам овардани заминаи мусоид ва тањкими њамкорињои байналмилалї
дар ин соња аст. Аслан, ваќте ки бо баробари пайдоиш ва ташаккули давлат коррупсия дар
шаклњои оддиаш пайдо гардид, масъалаи мубориза бар зидди ин падидаи иртиљої ва
ифротї, ки метавонад ба асосњои давлатдорї тањдид намояд ва онро хароб намояд,
барљаста гардидааст.
Душвории мубориза бар зидди коррупсия дар он зоњир мегардад, ки он натанњо
проблемаи љиної (криминалї), балки иќтисодию иљтимої ва сиёсї низ мебошад. Бо вуљуди
аз тарафи умум мањкум намудану ќабули декларатсия оид ба мубориза бар зидди
коррупсия, он мављудияти худро устуворона идома медињад. Зиёда аз ин, дар марњилаи
муосир имкониятњои зиёд барои амалњои коррупсионї пайдо мегарданд, ки натиљаи ин ба
рушди иљтимої хатарњои љиддиро ба вуљуд меорад. Њар ќадаре ки сатњи коррупсия зиёд
гардад, њамон ќадар таъсири манфии он ба обрўи давлат дар миќёси байналмилалї бештар
мерасад ва ин ба љалби сармояи хориљї монеъ мегардад. Њамчунин, тањдидњои иљтимоию
иќтисодиро ба амнияти давлатї ба вуљуд меорад. Барои њамин муборизаи таъсирнок бо ин
танњо тавассути амалї намудани маљмўи тадбирњое, ки дар асоси сиёсати ягонаи зидди
коррупсионї бунёд мегардад, имконпазир аст. Ин тадбирњо бояд дарбаргирандаи
чорабинињои мунтазами давлатї бошанд ва тавонанд сабабу шароитњоеро, ки
тавлидкунандаю парварандаи коррупсия дар соњањои гуногуни њаёти сиёсї њастанд,
бартараф намоянд.
Глобализатсия падидањои гуногунро фаро мегирад, ки ифодагари муносибатњои
иќтисодї, иљтимої, сиёсї, маданї ва экологианд. Метавон таъсироти манфии берунаи
глобализатсияро ошкор сохт. Аввалан, давлатњо њангоми ворид гаштан ба равандњои
глобализатсионї суверенитети худро аз даст медињанд, идоранамоии давлатиро, ки
тавассути функсияњои анъанавї дар љомеа ба роњ монда мешаванд, ин равандњо аз байн
мераванд. Дуюм, наќши корпоратсияњои транснатсионалї барљаста гардида, имкониятњои
давлат чї дар сиёсати дохилї ва чї дар сиёсати хориљї мањдуд мегардад. Институтњои
байналхалќии молиявї ба воситаи додани ќарзњои давлатї кишварњоро муфлис месозанд.
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Маќоми сарвариро либерализм дар иќтисодиёт, маданият ва њаёти иљтимої соњиб
мегардад.
Тамоми равандњои дар боло ќайд гардида, барои коррупсия аз ин ё он љињат таъсири
хешро мерасонад. Љомеаи љањонї проблемаи мазкурро хело хуб дарк намудааст ва барои
бартараф намудани он чорањои гуногун меандешад.
Дар «Барномаи глобалии СММ бар зидди коррупсия» паст намудани шиддати
коррупсия масъали афзалиятнок буда, он чї дар сатњи миллї ва чї дар сатњи байналхалќї
мадди назар ќарор дода шудааст. СММ проблемаи коррупсияро бо проблемаи ќашшоќї
дар як ќатор давлатњо алоќаманд медонад. Масъалаи коррупсияро СММ на якбору дубор,
балки проблемаи мубориза бар зидди онро дар сессияњои Ассамблеяњои Генералї мавриди
баррасї ќарор додаст. Ваќтњои охир Ассамблеяи Генералии СММ тавассути резоютсияњои
худ як ќатор њуљљатњоеро, ки мубориза бар зидди коррупсияро ифода мекунад, ќабул
намудааст [2].
Дар резолютсияи ќабул шудаи Ассамблеяи Генералї тањти №55/61 аз 4-декабри соли
2000 њуљљатњои меъёрї-њуќуќие мувофиќа карда шудаанд, ки самтњои мубориза бо
коррупсияро нишон медињад. Дар мутобиќат бо њуљљатњои ќабулгашта Котиботи
Генералии СММ маърўзаеро омода намуд, ки дарбаргирандаи (њуљљат) санадњои
байналхалќї оиди коррупсия мебошанд. Дар асоси ин маърўза ва хулосаи гурўњи экспертии
байнињукуматї 31-октябри соли 2003 Конвенсияи СММ оид ба мубориза бо коррупсия
ќабул гашт [10].
Аз соли 1994 ин љониб Шўрои Аврупо дар сатњи бацналхалќї бо коррупсия мубориза
мебарад. Ин Шўро барномаи мубориза бо коррупсияро ќабул намудааст. Дар чањорчўбаи
ин барнома Шўрои Аврупо як чанд Конвенсияњоро ќабул намудааст, ки ифодакунандаи
самтњо бо коррупсия њастанд. Чорабинињои муайянеро дар самти мубориза бо коррупсия
Ташкилоти умумиљањонии Савдо тавассути ба роњ мондани шаффофият дар сиёсати
байналхалќї анљом медињад. Яке аз роњњои пурсамари мубориза бар зидди коррупсия
њамчуноне ки дар барномаи глобалии СММ зикр гардидааст, ин огоњонидани мардум аз
коррупсия аст. Њар ќадаре ки ањолї аз оќибатњои коррупсия бохабар бошанд, њамон ќадар
мубориза бо коррупсия осон мегардад. Конвенсияи СММ оиди мубориза бо коррупсия ба
давлатњои иштирокчї тавсиа додааст, ки шањрвандони худро оиди зарари коррупсия
бохабар намоянд.
Дар тавсиањои ташкилотњои байналхалќї диќќати аввалиндараља ба маъракањои
зидди коррупсионї дода мешавад ва он лозим медонад, ки љамъият ва институтњои он бо
коррупсия ба таври амиќ мубориза баранд. Васеъ пањн гаштани коррупсия дар маќомотњои
давлатї аз муносибати љомеа бо ин падида вобастааст. Дар кишварњои менталитети шарќї
дошта дараљаи баланди коррупсия мушоњида мегардад ва ин аз фаъол набудани љомеа
далолат менамояд. Самти стратегии мубориза бо коррупсия дар тамоми кишварњои олам
ин љалби љомеаи шањрвандї ба ин масъала аст. Љомеаи шањрвандї метавонад дар бар тараф
намудани коррупсия наќши сазоворро иљро намояд.
Њуљљатњои мухталифи СММ ба давлатњо тавсиа медињад, ки бо истифода аз таќсими
њокимият маќомотњои мустаќилеро ташкил дињанд, ки маќсади мубориза бо коррупсияро
дошта бошанд [10]. Бояд комиссияи мустаќили миллии зидди коррупсионї аз тарафи
парламент таъсис дода шавад. Ба ўњдаи ин коррупсия коркард ва ба роњ мондани сиёсати
миллии зидди коррупсионї ва стратегияи мубориза бо он вогузор карда мешавад. Ин
маќомот назоратро аз болои дигар органњои зидди коррупсионї ба роњ мемонад.
Назорати системавии хизматчиёни давлатї бояд бо ёрии сохторњои њокимияти иљроия
ба танзим оварда шавад. Дар дохили њокимияти иљроия бояд сохторњои мустаќиле таъсис
дода шавад, то ки онњо тавонанд назоратро аз болои фаъолияти хизматчиёни давлатї
таъмин намуда, амалњои коррупсиониро ошкор намоянд. Дар воќеъ, мубориза бар зидди
коррупсия ва љиноятњои хосияти коррупсионї дошта, яке аз самтњои афзалиятноки сиёсати
њуќуќии давлат ба шумор меравад. Зеро љиноятњои коррупсионї асосњои давлату
давлатдориро аз байн бурда, ба фаъолияти муќаррарии маќомоти давлатї халал расонида,
таъсири манфии хешро ба равандњои иќтисодї ва рушди иљтимої мерасонад. Инчунин, ба
рафтору тафаккури љомеаву самтњои дигари њаёт зарари љиддї мерасонад. Мубориза бар
зидди коррупсия дар љомеаи муосир масъалаи мураккабтарин аст. Замон ва макон дар
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раванди мубориза бар зидди ришваситонї ва ришвадињї роњу усулњои гуногунро ба вуљуд
меорад.
Дар айни замон як ќатор њуљљатњои байналмилалї оид ба мубориза бар зидди
коррупсия ќабул шудаанд, ки муњимтаринашон инњо мебошанд: Кодекси байналмилалии
рафтори ашхоси мансабдори давлатї (Резолютсияи Ассамблеяи Генералии СММ №51/59 аз
28 январи соли 1997); Стандартњои умумии мубориза бар зидди коррупсия дар идорањо ва
маќомоти полис (Интерпол, соли 2002); Конвенсияи Созмони њамкорињои иќтисодї ва
рушд аз 21 ноябри соли 1997 дар бораи мубориза бар зидди харида гирифтани ашхоси
мансабдори хориљї дар муомилоти байнамилалии тиљоратї; Конвенсияи СММ бар зидди
љинояткорињои муташаккили трансмиллї аз 15 ноябри соли 2000; Наќшаи амалиёти
Истанбулї дар мубориза бар зидди коррупсия барои мамлакатњои иќтисодиёташон
даргузар аз 12 сентябри соли 2003; Конвенсияи СММ бар зидди коррупсия аз октябри соли
2003 [11].
Дар Љумњурии Тољикистон барои пешгирї ва мубориза бар зидди коррупсия заминаи
ќонунї-њуќуќї сохта шуда, он бо суръати тез мукаммал мегардад.
Дар Љумњурии Тољикистон санадњои меъёрї-њуќуќии махсус барои пешгирї ва
мубориза бар зидди коррупсия бахшидашуда инњо мебошанд: Ќонуни Љумњурии
Тољикистон «Дар бораи мубориза бар зидди коррупсия» аз 25 июли соли 2005; Фармони
Президенти Љумњурии Тољикистон «Дар бораи чорањои иловагии пурзўр кардани мубориза
бо љинояткорї дар соњаи иќтисодиёт ва коррупсия» аз 21 июли соли 1999; Фармони
Президенти Љумњурии Тољикистон «Дар бораи таъсис додани Агентии мубориза бар зидди
коррупсия ва љиноятњои иќтисодии назди Президенти Љумњурии Тољикистон» аз 10 январи
соли 2007 [1, 47].
Самтњои асосии ин чорабинињои давлатї инњоянд:
а) банаќшагирии чорањои зиддиамалии коррупсия дар сатњи умумидавлатї;
б) такмили ќонунгузории миллї;
в) бунёди низоми пурсамар, боадолатона ва шаффофи ќабул ба хизмати давлатї ва ба
љо овардани хизмати давлатї;
г) фароњам овардани шароитњо барои назорати пурсамари љамъиятї ва давлатї ба
таќсимот ва сарфи маблаѓњои буљет;
ѓ) тањкими њокимияти судї;
д) баланд бардоштани самаранокии фаъолияти маќомоти њифзи њуќуќ оид ба
ошкорсозї, пешгирї ва тафтиши далелњои коррупсия;
е) тањкими низоми институтњои давлатї аз нигоњи самаранокии фаъолияти онњо дар
зиддиамалии коррупсия;
ё) тањќиќи вазъи коррупсия тавассути методикаи оморї, иљтимої ва усулњои дигар;
ж) вусъати дастрасї ба иттилоот, таъмини шаффофияти ќабули ќарорњо, љалби ањли
љомеа ба зиддиамали фаъолона бар зидди коррупсия;
з) таълим ва тарбияи зиддикоррупсионии ашхоси мансабдор ва шањрвандон.
Самти ошкорнамої ва рафъи коррупсия. Дар ин самт наќши маќомотњои њифзи њуќуќ
ва дигар субъектњои зидди коррупсионї назаррас мебошад. Инчунин сохторњои махсусе
созмон дода шудаанд, ки маќсади асосии онњоро мубориза бар зидди коррупсия ташкил
медињад. Ташкили Раёсати мубориза бар зидди коррупсия дар сохтори Прокуратураи
Генералии Љумњурии Тољикистон аз он дарак медињад. Наќши Вазорати корњои дохилии
Љумњурии Тољикистон, Кумитаи амнияти кишвар ва махсусан Агентии назорати давлатии
молиявї ва мубориза бар зидди коррупсия дар масъалањои ошкорсозї ва рафъи коррупсия
дар љумњурї назаррас мебошад. Мубориза зидди коррупсия, ошкорнамої ва рафъи он
инчунин бо љалби институтњои љомеаи шањрвандї ва мардум метавонад самараи хуб дошта
бошад [9, 49].
Муваффаќияти сиёсати зиддикоррупсионї чи дар сатњи умумидавлатї ва чи дар сатњи
идоравї аз бисёр љињат вобастаи банаќшагирии дурусту босифати ин сиёсат аст.
Банаќшагирии умумидавлатии сиёсати зиддикоррупсионї тањия ва ќабули Барномаи
(стратегияи) давлатии мубориза бар зидди коррупсия дар давраи муайянро дар назар дорад.
Ќабл аз тањияи чунин барнома, бояд тањќиќоти амиќи иљтимої, оморї ва дигар шаклњои
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тањќиќи њолат, сабабњо ва хусусиятњои зуњури коррупсия дар соњањои гуногун сурат
бигирад.
Барномабандии умумидавлатї имконият медињад, ки самтњои асосии пешгирии
коррупсия, мундариљаи чорабинињои зиддикоррупсионї, даврањои гузаронидани онњо,
сохторњои давлатї ва љамъиятии сафарбаршаванда, манбаъњои маблаѓгузорї ва
механизмњои назорати амалисозии барнома муайян карда шаванд. Шарти муњимтарини
муваффаќият дар тањияи барномаи давлатї ба коркарди он љалб намудани намояндагони
љомеаи шањрвандї, доирањои соњибкорон, созмонњои байналмилалї ва воситањои ахбори
омма мебошад. Бо дарназардошти махсусиятњои вазифањо ва наќши њар як идора дар
амалисозии чорањои зиддикоррупсионї дар асоси барномаи умумидавлатї њамчунин
чорабинињои идоравиро тањия ва амалї гардондан мумкин аст.
Назорат ба амалисозии барномаи умумидавлатї ба зиммаи маќомоти умумидавлатии
зиддикоррупсионї (агар он таъсис шуда бошад) ё Њукумат вогузошта мешавад. Њамчунин
љорї намудани амалияи њисоботдињии маќомоти давлатї бо маќсади арзёбии самаранокии
фаъолияти зиддикоррупсионии онњо мувофиќи маќсад аст.
Ташаккули асосњои одобї, њавасмандгардонии росткорию беѓаразї, таъмини
шаффофият ва њисоботдињї шартњои муњимтарини пешгирии коррупсия дар хидмати
давлатї ба шумор мераванд.
Талабњои одоби ба хизматчиёни давлатї дар Љумњурии Тољикистон дар Кодекси
одоби хизматчии давлатї, ки бо Фармони Президенти Љумњурии Тољикистон аз 14 июни
соли 2004 тасдиќ карда шудааст, баён гардидаанд.
Кодекси одоб муќаррар кардааст, ки хизматчии давлатї бояд:
✓
ба амалисозии стандартњои аз љониби умум эътирофшудаи хидмату рафтори
бенуќс кўшад, њангоми иљрои вазифањои хидматї ва ваќти фориѓ аз хизмат ба онњо
содиќона ва бегузашт пайравї намояд;
✓
аз њамаи он чи ки обрўи маќомоти давлатиро паст мезанад, барканор бошад.
Вай ба фоидаи манфиатњои шахсї ё манфиатњои дигар одамон набояд ба обрўи касби худ
зарар расонад;
✓
фаъолияти худро тавре амалї созад, ки ба лаёќати амал кардани худ чун шахси
фурўхтанашаванда ва беѓараз ягон зарра шубња наафтад;
✓
аз таъсири шањрвандон, гурўњњои иљтимої, ташкилотњои касбию љамъиятї
озоду мустаќил бошад, ба ашхос ва ташкилотњои алоњида эътибори хоса надињад;
✓
аз гирифтани пардохти (подоши) муќаррарнашуда барои иљрои вазифањои худ
дар шакли чи моддї (пул, инъомњо) ва чи ѓайримоддї (хизматњо) канораљўї кунад;
✓
иштирокро дар корњое, ки ба онњо хешовандонаш љалб шудаанд ё њолатњои
дигар, ки бањри бевосита ё бавосита манфиатдор будани ў ба натиљаи нињої асос шуда
метавонанд ва ин њама метавонад, ки беѓаразии вайро зери шубња гузорад, рад кунад.
Њамин тариќ, воситаи муњими пешгирии коррупсия вусъату тарѓиби донишњо дар
бораи коррупсия, ихтилофоти манфиатњо, меъёрњои одоб, љазодињї барои
њуќуќвайронкунињои коррупсионї, фароњам овардани вазъи оштинопазирї ба коррупсия
дар љомеа мебошад.
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ЉИНОЯТЊОИ КОРРУПСИОНЇ ОМИЛИ НОУСТУВОРИИ ВАЗЪИ ИЌТИСОДЇ
Коррупсия яке аз падидањои номатлуби замон буда, ба рушди соњањои гунонгуни љамъият ва давлат
монеаи љиддї ба миён меоварад. Боиси таассуф ва шигифт аст, ки ин зуњуроти ношоиста метавон гуфт, ки
ќариб дар тамоми мамолики љањон, њатто, кишварњои мутараќќї вуљуд дошта, зимомдорони давлат алайњи
он муборизаи беамон мебаранд. Дар маќола принсипњои мубориза бо коррупсия дар 12 банд нишон дода
шуда, муаллиф бар он аќида устувор аст, ки бо амалинамоии ин принсипњо метавон ба натиљањои чашмрас
ноил гардад. Њангоми пажўњиш муаллиф ба як доираи кучак мањдуд нашуда, балки љањд намуд, ки бо далоилу
арќоми эътимодбахш пањлуњои норўшан ва тањќиќнагардидаи масъалаи мазкурро низ мавриди баррасї ќарор
дињад. Маќола дорои ањамияти илмї буда, шоиста ба нашр дар маљаллањои пажўњишї мебошад.
КОРРУПЦИОННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ-ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ
Коррупция является одним из негативных явлений того времени и представляет собой серьезное
препятствие для развития различных слоев общества и государства. К сожалению, можно сказать, что это
прискорбное явление существует почти во всех странах мира, даже в развитых странах, и правительственные
чиновники борются с ним. В статье изложены принципы противодействия коррупции в 12 пунктах, и автор
убежден, что реализация этих принципов может привести к значительным результатам. В ходе исследования
автор не ограничился узким кругом, а попытался убедительно рассмотреть неясные и неизученные стороны
этого вопроса. Статья имеет научную ценность и достойна публикации в научных журналах.
CORRUPTION OFFENCES AS A FACTOR OF ECONOMIC INSTABILITY
Corruption is one of the negative phenomena of that time and represents a serious obstacle to the development
of various sectors of society and the state. Unfortunately, it can be said that this unfortunate phenomenon exists in
almost all countries of the world, even in developed countries, and government officials are fighting it. The article sets
out the principles of combating corruption in 12 points, and the author is convinced that the implementation of these
principles can lead to significant results. In the course of the study, the author did not confine himself to a narrow
circle, but tried to convincingly consider the unclear and unexplored aspects of this issue. The article has scientific
value and is worthy of publication in scientific journals.
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КОРШИНОС, ТАШХИС ВА НАМУДҲОИ ОН ДАР МУРОФИАИ СУДИИ ЉИНОЯТЇ

Асоев М.М.
Донишгоњи миллии Тољикистон

-

Раванди аз ҷониби коршинос тадқиқ намудани ҳолатҳои ба парванда аҳмиятнок аз
истифодаи донишҳои махсус ва омодагӣ, тартиб додани хулосаҳо оид ба онҳо ташхис
номида мешавад (дактилоскопий ва ғайра). Агар дар мавриди пешбурди тафтишот ё
баррасии судӣ зарурият дар донишҳои махсус дар илм, техника, фарҳанг, ҳунар пайдо
шавад дар парванда ташхис таъин мегардад, ки тартиби гузаронидани он бо боби 24 КМҶ
ҶТ муайян шудаст. Мувофиқи муқараротҳои боби зикршуда муфаттиш қарор оиди таъини
ташхиси судӣ мебарорад ва дар бархе ҳолатҳо назди суд оиди ин дархост мекунад ки дар он
зерин қайд мешавад:
асосҳои
таъини ташхиси судї, ному насаб, номи падари коршинос ё номи муассисаи
ташхисй, ки дар он бояд ташхиси судй гузаронида шавад, саволҳои назди коршинос
гузошта шуда ва маводҳои ба ихтиёри коршинос пешниҳодшаванда. [1;136]
Муфаттиш таъини экспертизаро зарур шуморида, дар ин бора қарор қабул мекунад ва
дар он маълумотҳои зеринро зикр менамояд:
•
асосҳои таъини экспертиза;
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•

ному насаби коршинос ё муассисае, ки экспертиза бояд дар он ҷой гузаронида

шавад;
•
саволҳое, ки дар назди коршинос гузошта шудаанд;
•
маводе, ки ба коршинос пешнињод мешавад.
Коршинос (шахси шиносо) - шахсест, ки дорои донишҳои дахлдор дар илм, фарҳанг,
техника ва ҳунар буда ба суд ё дигар муассиса барои додани хулосаи худ даъват карда
мешавад. [2;174]
Мувофиқи фикру андешаи П. А Лупинская, коршинос шахсе мебошад, ки дар тартиби
муқаррар намудаи қонун барои гузаронидани ташхиси судӣ ва додани хулоса таъин
мегардад. [3;54]
Ба муқарраротҳои мазкур такя намуда ба хулосае омадан мункин аст, ки коршиносин шахсест, ки дорои донишҳои махсус дар илм, техника, фарҳанг дорад ва бо тартиби
пешбининамудаи қонунгузории мурофиявии ҷиноятӣ барои гузаронидани ташхиси судӣ
таъин шудааст.
Ду намуди коршиносон вуҷуд доранд - коргарони муассисаҳои судӣ-ташхисӣ ва
дигарон (бо номи коршиносони хусусӣ). Вазъияти мурофиявии онҳо якхела мебошад ва
танҳо тартиби таъини онҳо гуногун аст. Коршиноси хусусӣ, коршиноси судӣ оид ба
парвандаи ҷинояти пас аз ҷониби муфаттиш (суд) қарор (таъинот) оиди таъини ташхиси
судӣ мешавад, ки дар он гузаронидани ташхис аз ҷониби ӯ нишон дода мешавад.
Коршиносе, ки коргари муассисаи ташхисй мебошад мақоми коршиноси судиро оид ба
парвандаи ҷиноятиии мушаххас баъди ба уњдаи ӯ гузоштани чунин ташхис бо роҳбари
муассисаи мазкур мегирад.
Мувофиқи м.58 Кодекси мурофиявии ҷиноятии ҶТ коршинос дар ҳолатҳое даъват
мешавад, ки дар рафти гузаронидани таҳқиқ, тафтишоти пешакӣ ё бар рассии судии
парванда зарурият дар донишҳои махсус дар илм, техника, фарҳанг ё ҳунар пайдо мешавад.
Ба сифати коршинос ҳар шахсе, ки барои пешниҳоди хулоса дониши махсус ва дар ҳолатҳои
зарурй иҷозатномаи дахлдор дорад, даъват шуданаш мумкин аст. Даъват кардани
коршинос, таъин ва пешбурди экспертиза бо тартиби пешбининамудаи боби 24 Кодекси
мазкур анҷом дода мешавад. Ба сифати коршиносон коргарони муассисаҳои ташхисӣ, ки
мансаби штатиро дар он ишѓол менамоянд ё коргарони ин ё он муассисаҳо (корхонаву
ташкилотҳо), ки барои гузаронидани ташхис оид ба парвандаи ҷиноятии мушаххас
(коршиносони беруна) ё дигар шахсони шиносо, ки дар натиҷаҳои парвандаи ҷиноятӣ
манфиятдор нестанд баромад мекунанд. Дар баробари ин ҳамаи онҳо коршиносони судӣ
номида мешаванд. [4;121]
Бо қонунгузории мурофиявии ҷиноятии амалкунанда асос ва шартҳои таъини
ташхиси судӣ, ҳуқуқ ва уҳдадориҳои коршинос муаян шудаанд. Ҳамин тариқ мавриди дар
амал татбиқ намудани фаъолияти бевосита коршиноси судӣ ҳуқуқи анҷом додани амалҳои
зеринро дорад:
•
бо маводи парвандаи ҷиноятӣ, ки ба мавзӯи экспертиза алоқаманд аст, шинос
шавад;
•
дар бораи ба ӯ пешниҳод намудани маводи иловагӣ, ки барои додани хулоса
заруранд ё дар бораи таъини экспертизаи комплексї дархост кунад;
бо иҷозати таҳқиқбаранда, муфаттиш, прокурор ва суд, судя дар пешбурди амали тафтишї
иштирок карда, ба пурсишшавандагон ва дигар шахсон, ки дар ин амал иштирок доранд,
вобаста ба масъалаҳои мавзӯи экспертиза саволҳо диҳад;
бо забони модарӣ ё дигар забоне, ки медонад, нишондод диҳад;
•
аз хизмати тарҷумон ройгон истифода барад;
•
аз амали таҳқиқбаранда, муфаттиш, прокурор ва суд, судя, ки ҳуқуқи ӯро
ҳангоми пешбурди экспертиза маҳдуд мекунад, шикоят намояд;
•
агар ҳаллу фасли масъалаи гузошташуда аз доираи дониши тахассусаш берун
бошад ё маводи дар ихтиёраш буда барои додани хулоса нокифоя бошад, аз пешниҳоди
хулоса даст кашад.
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Коршинос ҳуқуқ надорад бе огоҳ намудани таҳқиқбаранда, муфаттиш, прокурор ва
суд, судя бо дигар иштирокчиёни мурофиа дар бораи масъалаҳои марбут бо экспертиза
гуфтушунид кунад, барои тадқиқот мустақилона мавод ҷамъоварӣ намояд, агар барои он
иҷозати махсуси таҳқиқбаранда, муфаттиш, прокурор, суд, судя мавҷуд набошад, тафтише
гузаронад, ки боиси пурра ё қисман несту нобуд гардидани объектҳо ё тағйир ёфтани
намуди зоҳирӣ ё хосиятҳои асосии онҳо гардад. [5;64]
Коршинос ӯњдадор аст:
•
бо даъвати таҳқиқбаранда, муфаттиш, прокурор ва суд, судя ҳозир шавад;
•
вобаста ба масъалаҳои тадқиқот ва саволҳои пешниҳодшуда хулосаи асоснок
ва воқеъбинонаи хаттӣ пешниҳод намояд;
•
маълумоти маводи парвандаро фош накунад;
•
ҳангоми пешбурди амали тафтиши ва маҷлиси суд тартиботро риоя намояд.
Коршинос барои дидаю дониста додани хулосаи бардурӯғ, инчунин барои саркашӣ
кардан аз ҳозиршавї ё иҷрои вазифаҳои худ мутобиқи моддаҳои 351 ва 352 Кодекси
ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷавобгарӣ кашида мешавад.
Коршинос метавонад, маводҳоро танҳо аз муфатиш, таҳқиқбаранда гирад. Муфатиш,
таҳқиқбаранда бояд айбдоршавандаро оиди маводҳои барои тадқиқот ба коршинос
пешниҳодшаванда огоҳ кунад ва оиди он ки оё айбдоршаванда ин ё он маводҳои иловагии
ба коршинос пешниҳодшаванда дорад хабардор шавад. Айбдоршаванда ҳуқуқ дорад оиди
талаб карда гирифтани маводҳои иловагии ба ташхис зарур буда дархост кунад. Коршинос
метавонад якҷоя бо муфатиш маводҳое ки барои ташхис заруранд пешакї дида барояд ва
муайян кунад, ки оё онҳо барои додани хулоса кофӣ мебошанд ё не.
Агар саволи ба коршинос гузошташуда берун аз доираи донишҳои махсуси коршинос
барояд ё маводҳои ба он пешниҳодшуда барои хулоса кофӣ набошанд, коршинос дар шакли
хаттӣ мақомотеро ки ташхисро таъин намудааст, оиди ғайри имкон додани хулоса огоҳ
мекунад.
Мақомоте, ки ташхисро таъин намудааст аризаи коршиносро оиди кофӣ намудани
маводҳо баррасӣ намуда, дар ҳолати зарурати ҳақиқї чунин маводҳоро талаб карда
мегирад, масалан таърихи беморї, хулосаи мутахассис; далелҳои шайъї ( хун барои муайян
намудани мансубияти гуруҳӣ); протоколҳои пурсиши шоҳидон, айбдоршавандаҳо ё
гумонбаршавандаҳо ва ғ.
Коршинос метавонад ба саволҳои ба ӯ гузошташуда ҷавоб надиҳад, агар онҳо ба
ихтисос, донишҳои махсуси ӯ мувофиқ набошанд ё маводҳои пешниҳодшуда кофӣ
набошанд. Ҳамин тариқ, коршиноси судӣ- тиббӣ наметавонад хулоса оиди дуруст ё
нодуруст гузаронидани амали ҷарроҳӣ, чунки ин дар доираи ваколатҳои ҷарроҳ мебошад.
Дар чунин ҳолат коршинос бояд фаҳмонад, ки барои чи ба саволҳои гузошташуда ҷавоб
додан гайрииминкон аст.
Ҳангоми ташхиси айбдоршаванда, гумонбаршаванда, ҷабрдида ба коршиноси судӣтиббӣ саволҳои хеле ҳам гуногун медиҳанд. Ба яке аз саволҳо коршинос метавонад, бояд ва
ӯҳдадор аст ҷавоб диҳад - ин саволњое мебошанд, ки дар доираи ихтисоси ӯ ҳаст. Дигар
саволҳоеро ки ба ихтисоси ӯ дохил намешаванд, метавонад рад кунад ва аз ҷавоб додан ба
онҳо даст кашад.
Коршинос бояд аз ҳудудҳои махсуси худ қатъиян берун набарояд. Пеш аз ҳама ӯ
набояд дар хулосаҳои худ масъалаҳои қасд, беэҳтиётӣ, зидди-ҳуқуқӣ будан, бандубасти
амал расад. Чунки, коршинос наметавонад дар хулосаҳои худ нишон диҳад, ки таҷовуз ба
номус, расонидани зарар ба саломатй ва ғ. ҷой дорад ё не. Ин мафҳумҳо ҳуқуқӣ буда аз
ҷониби мақомоте ки парвандаи ҷиноятиро пешбурд мекунанд ҳал карда мешаванд.
Муфаттиш ҳуқуқ дорад бо ташаббуси худ ё дархости гумомбаршаванда, айбдоршаванда,
ҳимоятгари ӯ коршиносро барои шарҳ додани хулосааш пурсиш кунад (м.77 КМҶ-ТҶ).
Коршинос дар он ҳолате пурсиш мешавад, ки дар тафтишоти иловагӣ зарур набошад
ва шарҳи истилоҳот ва ибораҳо, дақиқ намудани ваколати коршинос ва муносибати ӯ ба
парванда, бештар дақиқ тасвир намудани тадқиқот ё истифодаи мавод ва усулҳо,
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фаҳмонидани фарқият байни ҳаҷми савол ба хулосаҳои гузошташуда ё қисмати тадқиқотӣ
ва ҷамъбастии хулоса, муаян намудани гуногун будани фикру андешаҳои аъзоёни
комиссияи экспертї ва ғ. зарур бошад. Пурсиши коршинос то пешниҳоди хулосаи ӯ манъ
аст. Коршинос ҳуқуқ дорад ҷавобҳои худро бо дасти худ нависад. Протоколи пурсиши
коршинос мувофиқи талаботҳои КМҶ тартиб дода мешавад Коршинос наметавонад оиди
масъалаҳое пурсиш шавад, ки ба он вобаста ба гузаронидани ташхиси судӣ маълум
шудаанд, агар онҳо ба матлаби ташхиси судии мазкур мансуб набошанд. Бояд қайд кард,
ки масъалаҳои бо коршинос мувофиқи ваколати ӯ ҳалшаванда, наметавонанд ба ҷиҳати
ҳуқуқии парвандаи ҷиноятии баррасишаванда, ки танҳо ба ваколатҳои муфаттиш ва суд
мансубанд расад. Ҳамин тариқ, мувофиқи қонун коршинос ҳуқуқ надорад бе огоҳии
таҳқиқбаранда, муфаттиш, прокурор, суд, судя бо дигар иштирокчиёни мурофиа оид ба
масъалаҳои алоқаманд бо ташхис суханронї намояд, мустақилона маводҳои барои
тадқиқот зарурро ҷамъ намояд, тадќиқотеро барад, ки ба нобудшавии пурра ё қисме аз
объектҳо ё тағйиршавии намуди зоҳирии онҳо ё хусусиятҳои онҳо оварда расонад, агар
барои ин иҷозати махсуси таҳқиқбаранда прокурор, суд, судя гирифта нашуда бошад. [6;48]
Ба коршиноси судӣ ҳамаи хароҷотҳои моддие, ки бо ҳозиршавии ӯ ба даъвати суд ё
мақомотҳои тафтишоти ва бевосита гузаронидани ташхиси судӣ алоқаманд ҳастанд,
ҷуброн карда мешавад. Эксперт ба худрадиякунӣ дар ҳолати будани асосҳои
муқаррарнамудаи қонун ҳуқуқ дорад. Њалнома оиди радияи коршинос дар рафти пешбурди
то судии парвандаи ҷиноятии таҳқиқбаранда муфатиш ё прокурор, инчунин дар ҳолатҳои
истиснои суд қабул мекунад. Дар рафти пешбурди суди ҳалномаи мазкурро суд қабул
мекунад ки чунин парвандаи ҷиноятиро барраси мекунад ё судьяе ки дар суд роҳбари
мекунад. Бояд ќайд кард, ки иштироки пештараи коршинос дар пешбурди парвандаи
ҷиноятии баррасишаванда ба сифати коршинос ё мутахассис асоси худрадиякунӣ
намегардад.
Коршиноси судї наметавонад дар пешбурди парвандаи ҷиноятии баррасишаванда
иштирок намояд, агар:
•
оид ба ҳамин парвандаи ҷиноятй ҷабрдида, даъвогари гражданӣ, ҷавобгари
гражданй ё шоҳид бошад;
•
дар ҳамин парвандаи ҷиноятй ба сифати коршинос, мутахассис, тарҷумон,
шахси холис, таҳқиқбаранда, муфаттиш, прокурор, котиби маҷлиси суд, ҳимоятгар,
намояндаи қонунии гумонбаршуда, айбдоршаванда, судшаванда, намояндаи ҷабрдида,
даъвогари гражданӣ ё ҷавобгари гражданй иштирок карда бошад;
•
худ, хешовандони наздики ӯ бевосита ё бавосита ба ҳалли парванда
манфиатдор бошанд;
•
хешованди айбдоркунандаи давлатӣ, айбдоркунандаи хусусї, муфаттиш,
таҳқиқбаранда, айбдоршаванда, ҷабрдида, даъвогари гражданї, ҷавобгари гражданӣ,
намояндаи онҳо, ҳимоятгар бошад;
•
ҳолатҳое мављуд бошанд, ки беғаразии мутахассисро таҳти шубҳа гузоранд.
[7;256]
Коршинос уҳдадор аст, ки бо даъвати муфаттиш ва суд ҳозир шавад, хулосаи
объективї диҳад, ташхисро назди муфаттиш ва айбдоршаванда гузаронад ба пурсиш бо
сабаби хулосаи мазкур ва нишондодҳои саҳеҳ диҳад, маълумотҳои тафтишоти пешакї ва
тадқиқро ошкор накунад. Аммо бояд оиди баъзе хусусиятҳои фаъолияти касбии коршинос
дар мурофияи судии ҷиноятӣ гуфт. Пеш аз ҳама бояд он воқеъиятеро қайд кард ки хулосаи
коршинос дар шакли муаяни мурофиявӣ дар намуди санади ташхиси зоҳир меёбад. Ба
масъалаи имконнопазирии ҷамъоварии маводҳо барои тадқиқоти ташхисии коршинос
баргашта, баъзе мушкилиҳо дар пурра дар амал татбиқ намудани функсияҳои ӯ ба миён
меояд. [8;81]
Чунон, чи ҳолати бо В.Н. Махов овардашуда аён мебошад. Ба ташхиси такрорӣ қисми
қоғази сухташуда аз ҷои куштор пешниҳод карда мешавад. Усулҳои бештар ҳозиразамонро
татбиқ намуда, коршинос хулосаҳои ташхиси пештараро оиди имконияти барқарор
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кардани матн ва намудаи қоғазро инкор кард. Муқаррар шуд, ки ин қисми варақаи маҷала
матни англисиро дорад. Ин матнро тарҷума намуда коршинос аз мазмуни он ба хулосае
омад, ки ин маҷалаи канадӣ мебошад. Таърихи тақрибанӣ баромади онро муайян намуда,
коршинос ташаббускорӣ ва ҷиддиятро нишон дода, дар китобхона маҷалаи бо матни
мазкурро ёфт. Натиҷаҳои кори коршинос аҳамияти муҳимро дар ошкоркунии ҷиноят
доштанд. Ин ҳолати намоёни берун аз ваколатҳои худ баромадани коршинос мебошад.
[9;152]
Бояд инчунин он воқеъиятеро қайд кард, ки дар бархе ҳолатҳо мақсаднок маводҳоро
барои гузаронидани ташхис ҷамъоварӣ мекунад, ки ин бо усулҳои ташхис ё вазифаи
экспертӣ пешбини шудааст. Масалан, дар рафти тадқиқоти судӣ-тиббии ҷасад метавон ин
ё он қисматҳо, узвҳои дохила, матоъ ва ғ. гирифта шавад барои тадқиқотҳои минбаъдаи
гистологӣ, қимиёвӣ ва ғ.
Масъалаи алоқаманд бо нишондодҳои коршинос диққати муайянро талаб мекунад.
Қонунгузор муайян мекунад, ки ба сифати сарчашмаҳои далел ҷой доранд: хулоса ва
нишондоди коршинос. Балки аз қоидаи мустақилияти фикру андешаҳо ва хулосаҳои
коршинос сарчашма гирифта метавон гуфт, ки нишондодҳои коршинос бевосита бо
хулосаи алакай ҷойдоштаи ӯ оид ба ҷамъбасти тадқиқот алоқаманд аст ва мувофиқан ҳам
нишондод, ҳам хулосаи коршинос як далели судиро ташкил медиҳад, на дуто. Махсусан, ба
ин масъала дар адабиёти даврї алакай диққат ҷудо карда мешуд.
Баррасии масъалаи алоқаманд бо мақоми мурофиавии коршиносро ҷамъбаст намуда,
бояд чунин хулосабарориҳо кард:
Мувофиқи қонунгузории мурофиавии ҷиноятии амалкунанда, хулосаи коршинос
далели мустақил ва ҳеле ҳам аҳамиятнок оид ба парванда мебошад ва мувофиқан коршинос
бояд натанҳо дорои донишҳо дар соҳаи муаяни маърифат бошад, вале инчунин бояд хеле
ҳам квалификатсияи баланд дар ихтисоси худ дошта бошад.
Қонуни мурофиавии ҷиноятӣ ба коршинос мустақилан ҷамъовардани маводҳоро
барои тадқиқоти ташхисї манъ кардааст, аммо дар бархе ҳолатҳо ба коршинос ҷамъоварии
маводҳо заррур аст бо сабаби он ки бо усулҳои ташхис ё вазифаи экспертӣ пешбинї шудаст.
Ҳамин тариқ, вазъияти ҳуқуқии коршинос дар мурофияи ҷиноятӣ хеле ҳам дақиқ бо
меъёрҳои қонунгузории мурофиявии ҷиноятӣ ба
танзим тароварда шудааст:дар Кодекси мурофиявии ҷиноятии
Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуқуқ ва ӯҳдадориҳои асосӣ, асосҳои ҷалб намудани охирин ба
ҷавобгарӣ, тартиби мусоидат кардан ба мақомотҳои тафтиш, таҳқиқ, суд аз ҷониби
коршинос дар раванди пешбурди парвандаи ҷинояти ҳам то суди ва ҳам судӣ муқаррар
шудаст.
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КОРШИНОС, ТАШХИС ВА НАМУДҲОИ ОН ДАР МУРОФИАИ СУДИИ ЉИНОЯТЇ.
Дар маќолаи зерин мо барои ҳалли қонунӣ ва адолатонаи парвандаи ҷиноятӣ бояд ҳолатҳои он муайян
карда шаванд: оё ҷиноят содир шудааст, кӣ ва бо кадом роҳ онро содир кардаст, яъне ҷиноятро ошкор намуда,
ҳамаи воқеиятҳои аҳамиятнокро барои ҳалли он муқаррар кард. Мавриди муқаррар намудани воқеиятҳои
зикршуда дар мурофиаи судии ҷиноятӣ субъектони гуногун иштирок менамоянд, ки ба адолати судӣ мусоидат
мекунанд. Ба сифати чунин шахсон, мувофиқи қонунгузории мурофиавии ҷиноятӣ, чун қоида, коршинос ва
мутахассис баромад мекунанд. Дар кори пешниҳодшуда мавриди таҳлил мавзӯе қарор дорад, ки он ба тадқиқи
ҷиҳатҳои назариявї ва таҷрибавии хулоса ва нишондоди коршинос ва мутахассис, чун сарчашмаи далелҳо
дар мурофиаи судии чиноятй бахшида шудааст. Актуалї будани таҳлили мавзӯи интихобшуда дар он
мебошад, ки дар мурофиаи ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон хулоса ва нишондоди шахсони зикршуда, яке аз
муқарраротҳои ибтидоии ташхиси судї мебошад ва мутобиқан онҳо нақши калонро мавриди ошкор
намудани чиноят мебозанд.
Калидвожањо: Кодекс, мурофиаи љиноятї, мутахассис, коршинос, парвандаи љиноятї, нишондод,
хулосаи мутахассис ва коршинос.
ЭКСПЕРТ И ЕГО ВИДЫ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ
В этой статье нам необходимо определить обстоятельства уголовного дела, чтобы разрешить его законным и
справедливым образом: было ли преступление совершено, кто его совершил и каким образом, то есть выявить
преступление и установить все относящиеся к делу факты, чтобы решить эту проблему. В установлении
вышеуказанных фактов в уголовном процессе задействованы различные субъекты, связанные с отправлением
правосудия. Такие лица, как правило, являются экспертами и специалистами в соответствии с уголовнопроцессуальным законодательством. В предлагаемой работе анализируется тема, которая посвящена изучению
теоретических и практических аспектов выводов и показаний эксперта и специалиста как источника доказательств
в уголовном судопроизводстве. Актуальность анализа выбранной темы заключается в том, что в уголовном процессе
Республики Таджикистан выводы и показания этих лиц являются одним из основных положений судебномедицинской экспертизы и, соответственно, играют важную роль в раскрытии преступлений.
Ключевые слова: Кодекс, уголовно-процессуальный кодекс, специалист, эксперт, уголовное дело, указание,
заключение специалиста и эксперта.
EXPERT AND HIS TYPES IN TRIAL
In the next article, we need to determine the circumstances of the criminal case in order to resolve it in a legal and fair
way: whether the crime was committed, who committed it and how, that is, to identify the crime and establish all the facts
relevant to the case. to solve this problem. In establishing the above facts in the criminal process, various subjects associated
with the administration of justice are involved. Such persons, as a rule, are experts and specialists in accordance with the
criminal procedure legislation. The proposed work analyzes a topic that is devoted to the study of theoretical and practical
aspects of the conclusions and testimonies of an expert and a specialist as a source of evidence in criminal proceedings. The
relevance of the analysis of the chosen topic lies in the fact that in the criminal process of the Republic of Tajikistan, the
conclusions and testimonies of these persons are one of the main provisions of the forensic medical examination and,
accordingly, play an important role in solving crimes.
Keywords: Code, criminal procedure code, specialist, expert, criminal case, instruction, conclusion of a specialist and
expert.
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ЌИСМАТЊОИ МАЉЛИСИ СУДЇ
Хољаев Афзалшо
Донишгоњи миллии Тољикистон
Чи тавре, ки ба мо маълум аст, давраи муњокимаи судии парвандаи љиноятї яке аз
даврањои мурофиаи љиноятї буда, аз як чанд ќисматњои ба њамдигар алоќаманд иборат аст,
ки танњо дар њамбастаги таиноти ин давра амали мегардад. Дар ќисмати тайёри муњокимаи
судї танњо он масалањое бараси мешаванд, ки бевосита ба ташкили кор вобастагї доранд.
Муњокимаи судии парвандаи љиноятї аз панљ ќисмат иборат мебошад, ки имрўз мо оиди ду
ќисмати аввалаш яъне ќисмати тайёрии мухокимаи судї ва тафтиши судї истода мегузарем.
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1. Кисмати тайёрии мухокимаи судї;
2. Тафтиши судї;
3. Музокираи судї ва луќмапартої;
4. Суханони охиринї судшаванда;
5. Баровардани њукм;
Ќисмати тайёрии муњокимаи судї, барои бо мувафаќият ва дуруст омода шуданї
парванда ба тафтиши суди ањамият дорад. Вай барои пешаки ташкил ва тафтиш карданї
њамаи њолатњое, ки дар тафтиши судї тадќиќ карда мешавад, мављуд буданї онњо санљида
мешавад. Дар ин марњилаи муњокимаи судии парвандаи љиноятї суд ќарор мебарорад, ки
тадќиќи далелњо ва муайн карданї амали ояндаи парвандаро, талаб мекунад [1;134.]
Чї тавре, ки пештар ќайд карда шуд, муњокимаи судї дар суди марњилаи якум, давраи
марказии пешбурд аз рўи парвандаи љиноятї мебошад. Фаъолияте, ки дар давраи мазкур
анљом дода мешавад, бо мављуд будани кафолатхои махсус, њифзи њимояи њаматарафаи
њуќуќу
манфиатњои ќонунии шахсон ба мурофияи љиноятї љалб карда шударо таъмин
менамояд, тавсиф карда мешавад. Мањз вобаста ба њамин, ќонун ба танзимдарории
муфасСали расмиёти муњокимаи судиро дар суди марњилаи якум пешбинї кардааст [2; 361]
Дар кодекси мурофиаи љиноятии Љумњурии Тољикистон боби 33 аз якчанд модда
иборат аст, ки мањз ба њамин ќисмати муњокимаи судї бахшида шудааст. Ќисмати тайёрии
муњокимаи судї бо якчанд амалњо гузаронида мешавад, ки ин амалњо чунинанд:
- бо кушодани муњокимаи судї ва санљиши иштирокчиёни мурофиа дар суд:
- бо аниќ кардани иштироки ќонунии њамаи субъектон дар муњокимаи судї:
- бо фањмонда додани њуќуќњои шахсоне, ки дар парванда иштирок мекунанд сароѓози
маљлис раискунанда маљлиси судиро дар макон ва замон њусни оѓоз бахшида, оиди бараси
намуданї парвандаи љиноятї мушахас ба маълумоти њозирин мерасонад.
Сипас котиб дар бораи ба суд њозир шуданї прокурор, судшаванда, њимоятгар,
љабрдида, љавобгари гражданї, даъвогари гражданї ва намояндагони онњо, тарљумон,
шоњидон, коршиносон, мутахасисон ва оид ба сабабњои њозир нашуданї яке аз онњо
ахборот медињад. Баъд аз ин муайян карда мешавад, ки дар ѓоибии яке аз иштирокчиёнї
мурофиа њал карданї парванда имконпазир аст ё не, дар ин хусус андешањои иштирокчиён
дар ин бора шунида мешавад.
Њамзамон раискунанда агар зарур шуморад дар ѓоибии иштирокчї гузаронидани
мурофиаро ба муњокима шуруъ мекунад. Дар сурати аз
љониби тарафњо рад кардан, оиди он, ки дар њузури шоњидон бояд гузаронида шавад.
Дар чунин њолат парванда боз дошта ё мавќуф гузошта мешавад
Раискунанда баъди тафтиш кардани њозиршудагони мурофиа агар дар парванда
тарљумон иштирок намояд, дар чунин њолат раискунанда
њуќуќ ва уњдадорињои уро фањмонида медињад, аз љумла уро мефањмонад, ки ба суд
нишондод ё баёноти шахсони иштирокчии парвандаро, ки
забони пешбурди мурофиаро намедонад ва ба ин шахсон мазмуни
нишондод ё байёнот ба њуљатњоеро, ки дар суд эълон шудааст, даќќиќ ва пурра
тарљума кунад. Њамчунин амри раисикунанда ва ќарори суд, судяро ба таври дуруст
тарљума кунад.
Ба тарљумон инчунин фањмонда мешавад, ки барои даќќиќ намуданї тарљума ба
шахсони иштирокчии парванда савол дињад, њамчунин шинос шудан ба протоколи маљлиси
суд ва байён карданї эрод оид ба дурустии тарљумааш фањмонида дода мешавад. Тарљумон
аз љониби раискунанда дар бораи љавобгарии љиноятї, яъне дидаю дониста нодуруст
тарљума кардан (моддаи 352 КЉ ЉТ), огоњ мекунад ва он дар протокол дарљ карда бо имзои
худи тарљумон тасдиќ карда мешавад. Њамчунин ба тарљумон фањмонда мешавад, ки барои
саркашї аз иљрои уњдадорї бо тартиби муќарар шудаи ќонунгузори ба љавобгари кашида
мешавад (моддаи 351 КЉ ЉТ). Сипас раискунанда шоњидонро то оѓози пурсиш аз маљлиси
суд бароварда дар љое, ки муайян шудааст, мегузаронад ва то даъвати ў шоњидон интизор
мешаванд.
Њамзамон раискунанда чорањо меандешад, ки шахсони пурсидашуда бо шахсонї
нопурсидашуда бо хамдигар мулоќот накунанд. Дар чунин маврид ба ѓайр аз андешидани
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чорањо оиди гуфтугў накарданї шоњидон раисикунанда ба шоњидон дар бораи љавобгарии
љиноятї, оиди надоданї нишондод ва ё дидаю дониса доданї нишондоди бардуруѓ огоњ
мекунад ва бо имзои онњо дар протокол дарљ карда мешавад.
Баъдан раисикунанда шахсияти судшаванадро муайн мекунад: Яъне ном, номи падар,
фамилия, сол, моњ, рўз, љои таваллуд, донистани забоне, ки бо он пешбурди парванда
гузаронида мешавад, ин чунин љои истиќомат, машѓулият, тањсилот, вазъи оилави ва дигар
маълумотњоро ки ба шахсияти ў алоќаманд аст, пурсида муайян мекунад.
Сипас раискунанда муайян мекунад, ки оё ба судшаванда нусхаи фикри айбдоркунї ё
ќарори маќомоти тањќиќ оид бо оѓози парвандаи љиноятї супорида шудааст ва кай ин кор
анљом дода шудааст. Муњокимаи судиро дар муњлати се шабона рўз аз рўзи супориданї
фикри айбдори ё ќарори маќомотї тањќиќ оид ба оѓози парвандаи љиноятї мумкин нест.
Раисикунанда њайати судро элон намуда, маълум мекунад, ки кадоме аз иштирокчиён,
айбдоркунанда, њимоятгар, љабрдида ва намоядаи ў даъвогари гражданї ва намояндагони
онњо инчунин котиби маљлиси суд, коршинос, мутахассис ва тарљумон мебошад.
Раисикунанда ба тарафњо њуќуќњояшонро дар бораи тибќи тартиби муќарашудаи
кодекси мурофиаи љиноятї мефањмонад, яъне оиди раддия ба њайати суд, яке аз судияњо
инчунин оид ба њар як шахси иштирокчии мурофиа мефањмонад. Раисикунанда нафакат
њуќуќу уњдадорињои судшавандаро фахмонда дихад, балки пурсиш мекунад, ки њуќуќњояш
фањмо аст ё шарњи заруриро талаб менамояд. Агар раискунанда парвандаро нисбати якчанд
айбдоршавандагон дида баромада истода бошад, дар як ваќт ба њамаи онњо њуќуќи онњоро
фањмонда, баъд ба њар яки онњо савол медињад, ки њуќуќњои онњо фањмоаст ё не. Њамчунин
раисикунанда њуќуќ ва уњдадорињои љабрдида, даъвогари гржданї, љавобгари гражданї ва
намояндагонї онњоро фањмонида медињад. Раисикунанда ба љабрдида, даъвогари
гражданї, љавобгари гражданї ва намояндагонї онњо њуќуќњояшонро мефањмонад аз
љумла мењафмонад, ки онњо чї њуќуќњоро доранд, аз љумла онњо метавонанд, ки далелњо
пешнињод кунанд, радия изњор намояд, дархост кунанд, бо забони модарї ё дигар забоне ки
медонанд нишондод дињанд, аз кўмаки тарљумон, ройгон истифода баранд, намоянда
дошта бошад, бо протоколи амалњои тафтишї, ки бо иштироки онњо гузаронида шудаанд,
шинос шаванд ва ба онњо эрод баён кунанд, бо иљозати суд дар суд тибќи дархости онњо,
намояндаашон иштирок кунанд, аз њукм ё таъинот ва ќарори суд шикоят кунанд, дар
баррасии суд, эътирозу шикоятњои пешнињод гардида, иштирок намоянд, онњо
вазифадоранд маълумоте, ки дар суд пайдо мешавад, фош накунанд. Дар мурофиа суди
тартиботро риоя кунанд инчунин дорои њуќуќ ва уњдадорињои дигари мурофиавї
мебошанд.
Ба љабрдида оид ба парвандањои айбдоркунии хусуси ва хусуси-умуми, инчунин оид
ба љиноятњои начандон вазнин ва дараљаи миёна њуќуќњояш дар бораи ошти шудан бо
судшаванда, фањмонда мешавад. Раисикунанда ба коршинос њуќуќу уњдадорињояшро
фањмонда, ўро огоњ месозад. Коршинос дар њолате даъват карда мешавад, ки њангоми
муњокимаи судии парвандаи љиноятї донишњои махсус дар соњаи илм, техника, фарњанг ё
касбу њунар зарур аст. Ба сифати коршинос њар шахсе, ки барои пешнињоди хулоса дониши
махсус ва дар њолатњои зарури иљозатномаи дахлдор дорад, даъват шуданаш мумкин аст.
Раисикунанда ба мутахассис њуќуќу уњдадорињояшро фањмонда, ўро дар бораи
љавобгарии љиноятї, барои рад ё саркашї аз иљрои уњдадорихои пешбиникардаи Кодекси
мурофиаи љиноятї огоњ намуда, аз ў забонхат мегирад, ки он ба протоколи маљлиси суд
њамроњ карда мешавад. Шахсе, ки ба суд дархост пешнињод кардааст, бояд нишон
дињад, ки барои муайян кардани мањз кадом њолатњо далелњои иловагї заруранд.
Суд, судя фикри дигар иштироккунандагонї муњокимаи судиро шунида, бояд њар як
дархости баён шударо мавриди барраси ќарор дода, онњоро ќонеъ гардонад ё дар бораи рад
кардани дархост, таъиноти (карори) асоснок барорад. Суд, судя њуќуќ надорад, ки конеъ
кардани дархости пурсиши шоњидонро дар маљлиси суд, ки бо ташаббуси тарафњо њозир
шуданро рад намояд. Шахсе, ки дархосташ аз тарафи суд, судя рад шудааст, њуќуќ дорад
минбаъд низ ба суд дархост пешниход кунад. Њангоми њозир нашуданї яке аз
иштирокчиёни муњокимаи судї аз љумла шоњид, коршинос, ё мутахасис, суд фикру
андешањои онро дар хусуси имконпазирии муњокимаи парвандаи љиноятї, шунида ба
хулосаи аниќ меояд.
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То њалли масъалаи мавќуф гузоштани муњокимаи парванда суд, судя метавонад,
тафтиши судиро оѓоз намуда, шоњидони њозиршуда, коршинос ё мутахасис, љабрдида,
даъвогари гражданї, љавобгари гражданї ва намояндагонї онњоро пурсиш кунад ва сипас
дар бораи мавќуф гузоштанї муњокима таъинот (ќарор) мебарорад. Агар пас аз ин
парванда дар њамон њайати суд, барраси карда шавад шахсони пурсидашуда дар маљлиси
суд танњо дар њолатњои зарури бо ташабуси суд ё бо дархости тарафњо, даъват карда
мешавад.
Тафтиши судӣ. Тафтиши судї марњилаи марказии муњокимаи судї мебошад, ки дар
доираи он тањќиќи далелњои њам дар маводњои парвандаи љиноятї мављуд буда ва њам аз
љониби тарафњо ба таври иловагї ба суд пешнињод шуда, сурат мегирад. Ќобили ќайд аст,
ки боби 34 Кодекси мурофиаи љиноятии Љумњурии Тољикистон мањз ба њамин ќисмат
бахшида шудааст. Бояд ќайд кард, ки дар ин ќисмати муњокимаи судї тамоми
принсипњои мурофиаи љиноятї ба амал бароварда шудааст, суд бевосита далелњои дар
парванда мављуд бударо, мавриди тадќиќ ќарор дода бо риояи талаботњои мурофиавї
адолати судиро нисбати парвандаи љиноятї ба амал мебарорад.
Тафтиши судї њамчун ќисмати муњокимаи судї дар шароити шифоњи, ошкоро
бевосита ва мубоњисавию баробарњуќуќи тарафњо ва ба вуљудории дигар принсипи
мурофиавии љиноятї ва шартњои умумии муњокимаи судї, тадќќиќи далелњои љамъоварда
шуда аз рўи парванда бо маќсади муайян намудани њамаи холатњои парванда, айбдории
судшаванда ва њали одилонаи кор аст. Тафтиши суди аз байёни моњияти айбдоркунї
пешнињод шуда, дар њаќи судшаванда аз љониби айбдоркунандаи давлатї дар парвандаи
айбдоркунии хусуси бошад аз байёни шикоят аз љониби айбдоркунандаи хусуси ё
намояндаи ў оѓоз мегардад. Баъдан, раисикунанда аз судшаванда мепурсад, ки оё моњияти
айби ба ў эълон шуда фањмоаст бо айби эълоншуда худро гунањгор мењисобад ё не, оё
хоњиш дорад, ки ба айби эълоншуда муносибати худро байён намояд. Њангоми нофањмо
будани айб ба судшаванда моњияти он фањмонда мешавад. Тарафи њимоякунанда
метавонад дар њамин ваќт аз ифодакунии фикри худ худдориъї кунад, ки ин њолат
наметавонад њуќуки ўро дар байёни муносибати ў дар давраи ояндаи муњокимаи судї
мањрум созад. Давраи мазкур бо масъалаи муайян намудани пайдар пай тадќиќи далелњо
тобеъ аст.
Ин пайдарпайї бо принсипи мубоињсавї ва баробарњуќуќии тарафњо асос меёбад.
Далелњое ки аз тарафи айбдоркунанда пешнињод мешавад, баъд тарафи њимоякунанда
навбати пешнињоди далелњоро њар яке аз тарафњо пешниход мекунад. Агар дар парванда
якчанд судшаванда иштирок карда бошанд навбати пешнињоди далелхоро суд муайн
мекунад. Раисикунанда ба судшаванда њуќуќи ўро дар бораи дода ё надодани нишондод
нисбат ба айбї ба ў эълон шуда ба њолатњои дигари парванда фањмонда медињад инчунин
дар бораи он ки тамоми гуфтањои ў мумкин аст ба муќобили ў истифода шаванд огоњ
месозад. Њангоми ба додани нишондод рози будани судшаванда саравал ўро њимоятгар ва
иштирокчиёни мурофиа аз тарафи њимоя ва сипас айбдоркунандаи давлати ва
иштирокчиёни мурофиа аз тарафи айбдоркуни пурсиш мекунанд. Раисикунанда саволњои
рањнамукунанда ва ба парванда дахлнадоштаро аз байн мебардорад. Суд,судя пас аз
пурсиши судшаванда аз љониби тарафњо ба ў савол медињад, вале саволњои даќиќкунанда
дар хар лањзаи пурсиш дода шуданаш мумкин аст. Чї хеле, ки маълум аст, тафтиши судї
яке аз ќисматњои муњими муњокимаи судї ба њисоб меравад, ки дар он пурсиш мавќеи хосро
дорад. Санъати мурофиаи судї санъати пурсиш аст. Дар адабиётњои илми оиди мавфњуми
пурсиш фикру аќидахо бисёранд, лекин дар њама њолат муаллифон ќайд мекунанд, ки ин
њаракат дар доираи ќонун ва ќоидахои махсус гузаронида мешавад. Дар КМЉ ЉТ ќоидахои
гузаронидани пурсиш дар хардўи ќисмхои мурофиаи љиноят, яъне пурсиш дар давраи
тањќики ибтидої ва тафтиши пешакї (фасли шашум), ва дар дида баромадани корхо дар
суди инстансияи якум (фасли хаштум ) нишон дода шуда аст. Аз чумла дар давраи тафтиши
судї пурсиши судшаванда (моддаи 311 КМЉ ЉТ) пурсиши шоњидон (моддаи 314 КМЉ ЉТ),
пурсиши шоњиди ноболиѓ (моддаи 316 КМЧ ЧТ), пурсиши шахси љабрдида (моддаи 313
КМЉ ЉТ) ва пурсиши эксперт (моддаи 318 КМЉ ЉТ) нишон дода шудаанд. Дар КМЉ ЉТ
ќайд карда шудааст, ки дар тафтишоти судї њимоячи ва њимоячии љамъияти дар пурсиш
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њуќуќи иштирок намуданро доранд. Дар пурсиши даъвогар ва ё дигар иштирокчиёни
мурофиаи суди оид ба парвандахои граждани низ талаботхо ќайд шудаанд4. ст 182.
Дар фаъолияти адвокатї мавќеи пурсиш бенињоят калон аст, зеро дар љараёни он
њаќиќат муќарар карда мешавад. Мувофиќи талаботи ќонунгузории мурофиави пурсиш дар
доираи ќонун бояд гузаронида шавад. Ќонунгузории мурофиавї оид ба дидани
парвандахои љиноятї дар суд нисбати гузаронидани пурсиш ќоидањои асосиро пешбини
намудааст (онхо дар моддањои алоњидаи кодексњои мурофиавии Чумхурии Точикистон
дарљ ёфтаан), вале дар адабиётњои илми барои самаранок гузаронидани пурсиш, боз
ќоидањои иловагї дар доираи талаботи ќонун нишон дода шудаанд ва онњо ба сифати
маслињати муфид пешбинї мешаванд. [5; 497-499]
Пурсиши судшаванда дар ѓоибии судшавандаи дигар танњо бо ташаббуси суд, судя ё
дархости тарафњо иљозат дода мешавад. Дар ин бора суд, судя таъинот (ќарор) мебарорад.
Дар ин сурат пас аз баргаштани судшаванда ба толори маљлиси суд раискунанда ўро аз
мазмуни нишондоди дар ѓайбии ў дода шуда воќиф намуда, ба ў имкон медихад ба
судшавандае, ки дар ѓоибии ў пурсиш шудааст, савол дињад.
Дар суд эълон кардани нишондод ё баёноти судшаванда, ки њангоми пешбурди тањќиќ
ё тафтиши пешакї додаст, инчунин ба шунидани сабти нишондоди ў ё тамошои сабти
видео, ки ба протокол замима шудааст, танхо бо дархости тарафхо ва бо ташаббуси суд,
судя дар њолатњои зайл иљозат додан мумкин аст:
- мављуд будани ихтилофоти назаррас байни нишондоди судшаванда дар
чараёни тафтиши пешакї ё тањќиќ дар суд:
- саркаши кардани судшаванда аз додани нишондод дар суд:
- дар ѓоибии судшаванда барраси гардидани парванда.
Шоњид дар алоњидагї ва дар ѓоибии шоњидони њануз пурсиданашуда пурсиш карда
мешавад. Раискунанда кабл аз пурсиш шахсияти шоњидро муаян намуда, муносибати ўро
ба судшаванда ва љабрдида аниќ мекунад, ќарзи шањрванди ва ўњдадории ўро дар бораи
додани нишондоди росткавлона рољеъ ба парванда, љавобгариро барои саркаша аз додани
нишондод ва дидаю дониста додани нишондоди бардуруѓ мефањмонад. Ба шахсоне, ки
мутобиќи ќонун аз додани нишондод озод карда шудаанд, дар сурати ихтиёран нишонндод
додан љавобгариашон танњо барои дидаю дониста додани нишондоди бардуруѓ фањмонда
мешавад. Аз шоњидон дар бораи он ки њуќуќ ва ўњдадорињояшон фањмонда шудааст,
забонхат гирифта мешавад. Забонхат ба протоколи маљлиси суд замима мегирад.
Шоњидони пурсида шуда, дар толори маљлиси суд мемонанд ва то хатми тафтиши судї
бе иљозати раисикунанда ва тарафњо толорро тарк намекунанд. Пурсиши шоњиде, ки дар
рўйхат танњо тахаллуси ў дарљ гардидааст, бе эълон намудани маълумоти аслии шахсияти
ў бе рўбарукунии вай бо дигар иштирокчиёни мурофиаи суди сурат мегирад. Дар ин бора
суд, судя таъиноти (карори) дахлдор кабул мекунад.
Љабрдида ва шоњид сабтњои хаттиро истифода бурда метавонанд. Ин сабтњо бо талаби
суд бояд пешнињод карда шавад. Ба љабрдида ва шоњид иљозат дода мешавад, ки хуљљатњои
дар дасташон бударо, ки ба нишондоди онњо дахл дорад, хонанд, ба суд пешнињод кунанд,
тибки таъиноти (карори) суд мумкин аст ба парванда замима карда шаванд. Ќонунгузори
мурофиавии љиноятии Љумхурии Тољикистон боадолатона тартиби пурсиши шоњидони
ноболиѓро муайян кардааст, ки бевосита дар моддаи 316 таљљасум ёфтааст6 (ҚҶТ аз 15.03.16
с., №1275).
Њангоми пурсиши љабрдида ва шоњиди то чордањсола ва бо салоњдиди суд, судя
инчунин њангоми пурсиши ин шахсони аз чордањ то шонздањсола ба маљлиси суд омўзгор
даъват карда мешавад. Дар њолатњои зарури, инчунин падару модар ё намояндагони дигари
конунии ноболиѓ даъват карда мешаванд. Шахсони зикргардида бо иљозати раисикунанда
метавонад ба љабрдида ва шоњид савол дињанд. Пас аз пурсиши љабрдида ва шоњиде, ки ба
сини шонздањ нарасидааст, раисикунанда ба онњо ањмияти доир ба парванда додани
нишондоди пурра ва дурустро мефањмонад. Онњо барои дидаю дониста додани нишондоди
бардуруѓ огоњ карда намешаванд ва аз онхо забонхат гирифта намешавад.
Дар суд ба эълон кардани нишондоди љабрдида ва шоњид, ки њангоми пешбурди
тањќиќ ё тафтиши пешакї додаанд, инчуни ба шунидани сабти овоз ё тамошои сабти
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видеоии пурсиш мумкин аст, бо дархости тарафњо ва ташаббуси суд дар њолатњои зайл
иљозат дода шавад:
- мављуд бадани ихтилофњои љидди байни ин нишондод ва нишондоде ки дар суд дода
шудааст.
- дар маљлиси суд њозир набудани љабрдида ё шоњид бо сабабњое ки имконияти ба суд
омадани онњоро истисно мекунад.
Бояд ќайд ќард, ки њангоми пайдо шудани њолатхои зарурї, суд метавонад, дар ин
ќисмати њолатхои зарури экспертиза таъин намояд. Суд, судя бо дархости тарафњо, инчунин
бо ташаббуси худ њуќуќ дорад дар маљлиси суд экпертиза таъин кунад. Экпертизаро
коршиносоне, ки дар тафтиши пешакї хулоса додаанд ё дигар коршиносоне, ки суд таъин
кардааст, анљом медињанд. Раискунанда таъиноти (ќарори) баровардаро дар бораи таъини
экспертиза эълон намуда, њуќуќи тарафњоро дар бобати рад кардани коршинос, пешнињод
намудани дархост доир ба њайати коршиносон, ба таври иловагї ворид намудани шахси
нишондодаи тараф, гузаронидани экспертиза аз тарафи намояндагони дигар муассисаи
экспертї, гузаронидани экспертиза бо иштироки тарафњо мефањмонад.
Дар маљлиси суд коршиносон њуќуќ доранд ба шахсони пурсидашаванда савол диханд,
бо далелњои хаттї, протоколхои амали тафтиши, хулосаи дигар коршиносон шинос
шаваннд, дар азназаргузарони ва озмоиш (эксперимент) ва дигар амалњои суди, ки ба
мавзўи экспертиза алоќаманд мебошанд, иштирок намояд.
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ЌИСМАТЊОИ МАЉЛИСИ СУДЇ
Дар мақолаи мазкур мафҳум ва аҳмияти ќисми таёрии маљлиси суди ва тафтиши судї таҳлил карда
шудааст Бо дарназардошти муҳимияти мавзуъ муаллиф кӯшиш намудааст, ки бо дастрасии қонунгузории
амалкунандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи мурофияи љинояти ва тафтишоти судї истифодаи адабиёти
ҳуқуқии олимони ватанию хориҷӣ ва амалияи ҳуқуқтатбиқкунӣ, мафҳум ва аҳамияти ќисми таёрии маљлиси
суди ва тафтиши судиро мавриди баррасӣ ва тадқиқ қарор диҳад.
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ЧАСТИ СУДЕБНОГО ПРОЦЕССА
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ЌОНУНГУЗОРИИ ЗАМИНИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН: МУШКИЛОТ ВА
РОЊЊОИ ЊАЛЛИ ОН
Ашуралиева М.Д.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Љумњурии Тољикистон баъд аз ба даст овардани Истиќлолияти давлатї ба марњилаи
нави инкишофи таърихї – бунёди давлати соњибихтиёр, демократї, њуќуќбунёд, дунявї,
ягона ва иљтимої ворид гардид. Рушди устувори сиёсиву иќтисодї ва иљтимоиву фарњангии
љомеа аз такомули низоми њуќуќии љумњурї вобастагї дорад. Њимояи њуќуќу озодињои
инсон ва шањрванд, тањкими ќонуният ва тартиботи њуќуќї, пешгирии љиноятњои
фаромиллї, таъмини рушди устувори иќтисодї ва иљрои њадафњои стратегии давлат –
таъмини истиќлолияти энергетикї,амнияти озуќаворї ва рањої аз бунбасти
коммуникатсионї, бе таъмини волоияти ќонун ва тартиботи њуќуќї ѓайриимкон аст.
Боиси зикр аст, ки дар даврони соњибистиќлолии Љумҳурии Тољикистон ќонунгузории
замин, њамчун заминаи њуќуќии ислоњоти замин ва кишоварзї, ки яке аз љузъи ислоњоти
иќтисодї мебошад, дар тањия, такмил ва мукаммалсозии ќонунгузории миллї љойи
муайянеро ишѓол менамояд. Бо ќабули санадњои меъёрии њуќуќї оид ба замин дар њудуди
љумњурї муносибатњои заминистифодабарї ба куллї таѓйир ёфтанд. Бо маќсади танзими
раванди таќсими замин дар мањалњо, истифодаи самараноки он, бењдошти њолати
мелиоративї ва њосилхезгардонии замин, пешгирии омилњои муомилоти ѓайриќонунии
замин, тартиби амалигардонии чорабинињои заминсозї, ташкили заминистифодабарии нав
ва мављуда ќонунгузории соњаи замин аз мониторинги њуќуќї гузаронида шуда, санади
меъёрии њуќуќии ягонаи мукаммал - Кодекси замини Љумњурии Тољикистон дар тањрири
нав ќабул карда шавад. Дар маљмўъ таљрибаи заминистифодабарии кишвар ифодаи он аст,
ки номукаммалии ќонунгузории замин инкишофи муътадилии ин муносибатњоро боз
медорад. Бењтар намудани батанзимдарории ҳуќуќии муносибатҳои заминистифодабарї
ва њалли проблемањои дар ин самт љойдошта, анљом додани корњои зеринро талаб
менамояд:
- таҳия ва ќабули санадњоимеъёрии њуќуќї бо дарназардошти њадафњои нави сиёсати
њуќуќии Љумњурии Тољикистон дар соњаи истифодаи замин ва самтњои танзими њуќуќии
муносибатњои замин;
- такмили ќонунгузорї дар самти баҳои замин ва муайян намудани арзиши воќеии
ќитъаи замин бо маќсади дуруст муайян намудани андоз аз ќитъаи замин, иљорапулї,
арзиши бозории ҳуќуќи истифодаи ќитъаи замин ва дигар пардохтҳо ба ќитъаи замин;
- такмили ќонунгузорї дар самти муносибатҳои хусусии (гражданї-ҳуќуќї)
заминистифодабарї;
- мукаммал намудани ќонунгузории замин дар самти баќайдгирии давлатии ҳуќуќи
истифодаи ќитъаи замин ва ҳуљљатҳои тасдиќкунандаи ин ҳуќуќ, оид ба ҳалли баҳсњои
замин, ҳифзи ҳуќуќ ба ҳуќуќи истифодаи ќитъаи замин ва асосҳои ќатъгардии ҳуќуќи
истифодаи ќитъаи замин;
- такмили ќонунгузории соҳавї оид ба љавобгарии љиноятї, маъмурї ва гражданї
барои риоя нагардидани ќонунгузории замин;
- такмили санадҳои меъёрии ҳуќуќї дар самти ҳифзи замин, заминсозї, кадастри
давлатии замин ва мониторинги замин;
- дар доираи ќонунгузории амалкунанда такмил додани усулҳои идоракунии
захираҳои замин, пурзўр намудани назорати прокурорї оид ба иљрои ќонунгузории замин
ва назорати давлатии истифода ва ҳифзи замин;
- мушаххас намудани талаботи ќонунгузорї дар самти тартиби људо ва муайян
намудани саҳми ҳуќуќи истифодаи ќитъаи замин;
- муайян намудани механизми дар амал татбиќ намудани бозори њуќуќи истифодаи
ќитъаи замин.
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Гузариш ба муносибатњои нави иќтисодї ва ташкили шаклњои нави хољагидорї,
ѓайридавлатї кардани моликият ва инкишофи муносибатњои бозорї дарсоњаи кишоварзї
таѓйироти љиддиро ба миён овард. Дар шароити иќтисоди бозорї њуќуќи кишоварзї ба
ислоњоти куллї дучор гардида, танзими њуќуќї, объект ва субъекти муносибатњои њуќуќи
кишоварзиро фаро гирифтааст. Базаи ќонунгузорї, ки соњаи алоњидаи истењсолоти
кишоварзиро танзим мекунад бамаротиб васеъ гардид ва доирањои нави танзимкунї
(фаъолияти селексионї ва бойторї, њифзи њуќуќ барои кашфи намудњои нави растанї) ба
вуљуд омаданд.
Яке аз афзалиятњои сиёсати њуќуќии кишоварзии Љумњурии Тољикистон ин бунёди
љомеаи индустриаливу аграрї мебошад. Дар шароити имрўза сиёсати давлатї оид ба
таъмини амнияти озуќаворї инкишофи соњаи кишоварзї на дар шакли ашёи хом, балки
истењсоли мањсулоти нињоие, ки бевосита ба истеъмолкунандагон пешкаш карда мешавад,
содироти мањсулоти кишоварзї, вусъат ва инкишофи боѓдорї, чорводорї, занбўрпарварї,
моњипарварї, вусъат додани истењсолоти пахта ва дигарњо равона гардидааст. Чунин
талабот истењсолї на танњо мањсулоти кишоварзї, балки саноати коркарди мањсулоти
кишоварзиро низ таќозо менамояд. Рушди ќонунгузории кишоварзиро дар самтҳои зерин
такмил додан зарур аст:
- такмил додани ќонунгузории кишоварзї бо маќсади таъмини бозори дохилї бо
маводи озуќаворї, таъмини саноати коркарди ашёи хом, инчунин баланд бардоштани
иќтидори содиротии кишвар;
- ташаккули низоми идоракунии захираҳои замин ва об дар асоси тақсимоти
одилона ва устувори онҳо барои парвариши зироатҳои кишоварзї;
- бо маќсади беҳтар намудани ҳолати мелиоративии заминҳо, азхудкунии заминҳои
нави обёришаванда ва барќарорсозии заминҳои аз гардиши кишоварзї берунмонда таҳия
ва ќабул намудани Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи мелиоратсияи заминҳо»;
Солњои охир бинобар таъсири омилњои гуногун, аз љумла гузариш ба муносибатњои
бозорї, афзудани талабот ба захирањои об бо сабаби афзоиши ањолї, коњиши захирањои об
бо таъсири таѓйироти иќлим, афзоиши њолатњои фавќуллодаи гидрометеорологї, бўњрони
молиявї, урбанизатсия, биёбоншавї ва ѓайра мушкилот дар соњаи об рў ба афзоиш дорад.
Дар шароити табиї барои пайдо шудани 1 см ќабати ҳосилхези хок зиёда аз 300 сол
лозим меояд. Аммо инсон бо рафтори беандешаю нодурусти худ метавонад ин неъмати
офаридаи табиатро дар чанд лаҳза бебозгашт барҳам диҳад. Ба ибораи дигар, имконияти
пайдо шудани ќабати ҳосилхези хок хеле маҳдуд ва љинси табиї ќариб барќарорнашаванда
мебошад. Тибќи дастовардҳои илмї, љиҳати ҳосилхезгардонии хок истифодаи самараноку
оќилонаи чорабиниҳои агротехникию агромелиоративї аҳамияти калон дошта, аз љиҳати
иќтисодї ниҳоят босамар мебошад.
Тўли чанд даҳсолаи охир дар кишварамон ҳазорҳо гектар заминҳои нав азхуд шуданд,
ки ин нишондиҳандаи хуб аст, вале таъкидан бояд гуфт, ки ин заминҳо ба гузарондани
чорабиниҳои беҳдошти ҳолати мелиоративї эҳтиёљи калон доранд. Бидуни амалисозии
чорабиниҳои беҳсозии ҳолати мелиоративии заминҳои обёришаванда самаранокї ва
маҳсулнокии онҳо мунтазам паст шудан мегиранд. Бо дарназардошти он ки дар даҳсолаи
охири замони шўравї чорабиниҳои беҳдошти ҳолати мелиоративии заминҳои обї дар
сатҳи зарурї ва мутобиќи меъёрҳои илман асоснок гузаронда нашуда буданд, майдони
заминҳои шўршуда, дуборашўршуда ва сатҳи обҳои зеризаминиашон баланд имрўз хеле
зиёд шудаанд. Чунки аз масофаи умумии шабакаҳои заҳбуру заҳкашҳо, ки зиёда аз 14 ҳазор
километрро ташкил медиҳанд, айни ҳол ќариб 70 фисади онҳо дар ҳолати ѓайриќаноатбахш
ќарор доранд.
Чунонки натиљаи таҳлилҳои гузарондаи мутахассисони Институти хокшиносии
кишвар дар самти омўзиши ҳолати мелиоративии заминҳои обёришавандаи баъзе ноҳияҳои
вилояти Хатлон дар соли 2015 нишон дод, таъмир ва тоза кардани заҳбуру заҳкашҳо, ки яке
аз омилҳои асосии паст кардани сатҳи обҳои зеризаминї дар заминҳои корами обии
шўршуда ба ҳисоб меравад, дар ин минтаќа суст ба роҳмонда шудааст. Дар бештари
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ҳолатҳои дидашуда заҳбурҳои кушода аз рўйи чуќурии лоиҳавї тоза намешаванд ва дар
бисёр маврид ҳатто яктарафа тоза карда шудаанд. [1;219]
Яке аз роҳҳои нест кардани намак дар заминҳои шўршуда ин гузарондани обшўйкунї
ва яхобмонї дар фасли зимистон ва аввали баҳор мебошад. Мутаассифона, таљрибаҳо
собит намуданд, ки тайи солҳои охир обшўйкунї ва яхобмонии заминҳои корами обии
шўрнок дар ягон ноҳияи мавриди таҳлилу омўзиш гузаронда нашудааст. Барои
гузарондани корҳои назорати сатҳи обҳои зеризаминї дар заминҳои шўршуда бояд
чораҳои назоратї дар ҳолати кори бошанд, вале чунин чораҳо на ҳамеша таъмир ва
мавриди фаъолияти дуруст ќарор доранд. Хурсандибахш аст, ки аз љониби Њукумати
кишвар љиҳати рушду нумўи соҳаи кишоварзї таваљљуҳи махсус зоҳир мегардад. Соли 2016
майдони умумии 1536 га (аз он 1498 га заминҳои обёришаванда) азхуд карда, ба гардиши
кишоварзї ворид шуданд. Дар сурати аз худ намудани заминҳои нав андешидани
чорабиниҳои агротехникї, аз љабили истифодабарии нуриҳои маъданию органикї дар
ҳаљми зарурї, кишти зироатҳои ѓилофакдор, инчунин, риояи ҳатмии киштгардон мувофиќи
маќсад мебошад.
Барои оќилона истифода бурдани заминҳои корам ва беҳсозии ҳолати мелиоративии
онҳо доимо тоза намудани заҳбуру заҳкашҳо то нуќтаи лоиҳавї (ҳар 5 сол), таъмири
шабакаҳои обгузаронї, љўйбору заҳбурҳо дар ҳудуди заминҳои обёришаванда дар давоми
сол, обшўйкунии асосї ва пешгирикунандаи заминҳои шўр, љорй намудани заҳбурҳои
биологї, тоза кардани заминҳои корам аз сангпораҳо, яхобмонии ҳатмии заминҳои аз намї
таъминнабуда, риояи чорабиниҳои пешгирикунандаи агротехникї, гидротехникї ва
мелиоративї оид ба ҳифзи заминҳо аз шусташавї (эрозия) манфиати зиёди иќтисодї дорад.
[5; 1,2]
Ин системаи техникї, агрономї ва ташкили чорабиниҳое мебошад, ки барои
азнавкунии шароитҳои истењсолии кишоварзї номусоид равона шудааст. Ноустувории
њосил бо ноустувории обтаъминкунї дар даврањои нашъунамої вобаста аст. Дар баъзе
минтаќањо ба зироатњои хољагии ќишлоќ беобї ва дар дигарњо бошад, намнокии зиёд
таъсири марговар мерасонад. Барои њамин, дар замони муосир мелиоратсия (обёрикунї)
яке аз роњњои баланд бардоштани устуворї ва њосилнокии кишоварзї ба њисоб меравад.
Дар замини таъиноти кишоварзї, барои њосили хуб доданаш бояд хољагидор чорабинињои
мелеоративї, агротехникї, агрохимиявї ва фитосанитарияро гузаронад. [2;11,12]
Барои бартараф кардани ин камбудињо аз љониби Њукумати ЉТ «Барномаи давлатии
азхудкунии заминњои нави обёришаванда ва барќарорсозии заминњои аз гардиши
кишоварзї берунмонда дар ЉТ барои солњои 2012 - 2020» аз 31 августи соли 2012, №450
ќабул гаридааст.
Азнавбарќароркунии
заминњо.
Љараёни
азнавбарќароркунии
заминњои
вайронкардаро рекултиватсия меноманд. [3;335] Дар натиљаи фаъолитяти хољагидории
одамон њар сол майдони хело зиёди заминњо (коркарди канданињои фоиданок, ба
дастовардани ашёи сохтумонї ва ғ.) вайрон мешаванд, ки барќарор кардани онҳо дар чор
самт амалїмешавад: барои истифодабарии хољагии қишлоқ(зироаткорї, чорводорї),
барои дарахтзорњои љангал, барои сохтани обанборњо ва дигар шакли сохтмонњоро дарбар
мегирад.
- такмили ќонунгузории бойторї дар самти хизматрасонї, фаъолияти бойтории
хусусї ва ѓайра;
- мукаммал гардонидани ќонунгузорї дар самти љуброни товони зарари
заминистифодабарандагон ва љуброни талаф вобаста ба гирифтани заминњо аз гардиш;
- такмили ќонунгузорї дар самти ҳосилхезгардонии заминҳои таъиноти кишоварзї
бо маќсади вусъат додани рушди истеҳсолотии хољагиҳои кишоварзї, баланд бардоштани
ҳосилнокии заминҳои таъиноти кишоварзї.
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ЌОНУНГУЗОРИИ ЗАМИНИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН: МУШКИЛОТ ВА РОЊЊОИ ЊАЛЛИ ОН.
Дар маколаи мазкур масъалахои мушкилот ва роњњои њалли Ќонунгузории замини Љумњурии
Тољикистон мавриди тањќиќоти илмї ќарор гирифтааст. Рушди ќонунгузории заминро дар самтҳои зерин
такмил додан зарур аст: такмил додани ќонунгузории кишоварзї бо маќсади таъмини бозори дохилї бо
маводи озуќаворї, таъмини саноати коркарди ашёи хом, инчунин баланд бардоштани иќтидори содиротии
кишвар; ташаккули низоми идоракунии захираҳои замин ва об дар асоси тақсимоти одилона ва устувори
онҳо барои парвариши зироатҳои кишоварзї; бо маќсади беҳтар намудани ҳолати мелиоративии заминҳо,
азхудкунии заминҳои нави обёришаванда ва барќарорсозии заминҳои аз гардиши кишоварзї берунмонда
таҳия ва ќабул намудани Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи мелиоратсияи заминҳо»
Калидвожахо:Ќонунгузории замини, Љумҳурии Тољикистон, баҳои замин, њуќуќии кишоварзи, такмили
ќонунгузори.
ЗЕМЕЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАНА
В статье исследуются проблемы и пути решения земельного законодательства Республики Таджикистан.
Необходимо усовершенствовать развитие земельного законодательства по следующим направлениям:
совершенствование сельскохозяйственного законодательства с целью обеспечения внутреннего рынка продуктами
питания, сырьевой промышленности, а также увеличения экспортного потенциала страны; Создание системы
управления земельными и водными ресурсами на основе их справедливого и устойчивого распределения для
растениеводства; Разработка и принятие Закона Республики Таджикистан «О мелиорации земель» в целях
совершенствования мелиорации земель, освоения новых орошаемых земель и реабилитации земель, вышедших из
сельскохозяйственного оборота.
Ключевые слова: Земельное законодательство, Республика Таджикистан, оценка земли,
сельскохозяйственное право, совершенствование законодательства.
TAJIKISTAN`S LAND LEGISLATION: PROBLEMS AND SOLUTIONS
This article examines the problems and solutions of land legislation in the Republic of Tajikistan. It is necessary to
improve the development of land legislation in the following areas: improvement of agricultural legislation in order to provide
the internal market with food, raw materials industry, as well as increase the country's export potential; Establishment of land
and water resources management system based on their fair and sustainable distribution for crop production; Development
and adoption of the Law of the Republic of Tajikistan "On land reclamation" in order to improve the reclamation of lands,
the development of new irrigated lands and the rehabilitation of lands left out of agricultural circulation
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МАФЊУМ ВА НИШОНАЊОИ ДАЛЕЛЊО ДАР МУРОФИАИ ГРАЖДАНЇ
Ашурова С.С.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Далелњо дар мурофиаи гражданї наќши муњим доранд. Чунки барои њимояи њуќуќи
субъективї ва манфиати ќонунии вайроншуда ва бањснок фактњои њуќуќиеро, ки боиси
пайдоиш, инкишоф ва вайроншавии ин њуќуќњо ва манфиатњо мешаванд бояд муќаррар
намуд. Муќаррар намудани фактњои њуќуќї бошад, танњо тавассути тањќиќ ва бањо додани
далелњо мумкин аст. Бинобар ин, мафњуми далелњо ва нишонањои онњоро дар мурофиаи
гражданї муайян кардан ањамияти хоса дорад.
Ќисми 1 моддаи 57 Кодекси мрофиавии граждании Љумҳурии Тоҷикистон [1] таърифи
мафњуми далелњоро пешбинї менамояд. Тибќи ќисми 1 моддаи 57 КМГ ЉТ њама гуна
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маълумот оид ба фактњое, ки тибќи тартиби муќаррарнамудаи ќонун гирифта шудаанд ва
дар асоси онњо суд мављуд будан ё набудани њолатњои асосноккунандаи талабот ва
норозигии тарафњо, инчунин, дигар њолатњои барои њалли дурусти парванда ањамият
доштаро муќаррар менамояд, далелњо оид ба парванда эътироф мешаванд.
Дар асоси таърифи зикршуда нишонањои зерини далелњоро дар мурофиаи гражданї
људо намудан мумкин аст. Нишонаи якум ин маълумот оид ба факт ба њисоб рафта, њамчун
нишонаи муњимтарини далел, ки љавњари онро муайян менамояд, эътироф мешавад.
Тавассути чунин маълумот муќаррар намудани њолатњои парванда дар мурофиа ба њайси
матлаби исботкунї баромад менамоянд. Нишонаи дуюм ин маълумот оид ба њолатњои
муайян, яъне чунин маълумот оид ба фактњое, ки дар асоси онњо суд мављуд будан ва ё
набудани њолатњои парвандаро муќаррар менамояд.
Дар ќ.1 моддаи 57 КМГ ЉТ ду гурўњи чунин њолатњо муайян шудаанд:
1) њолатњое, ки ба асосноккунии талабот ва норозигии тарафњо алоќаманд мебошанд;
2) дигар њолатњои барои њалли дурусти парванда ањамият дошта.
Нишонаи сеюм - ин талабот оид ба риояи тартиботи ба даст овардани маълумот оид
ба факт мебошад, яъне далелњо бояд танњо бо тартиби муќаррарнамудаи ќонуни мурофиаи
гражданї ба даст оварда шуда бошанд. Ин љо сухан оид ба ќоидањои умумии љоизии далел
меравад. Адолати судї њамчун фаъолият дар шакли махсуси мурофиавї ба амал бароварда
мешавад. Яке аз талаботи њатмии ин намуди фаъолияти махсуси давлатї дар он зоњир
мегардад, ки суд метавонад ќарори худро танњо бо он фактњое, ки дар мурофиа исботи
худро ёфтаанд, асоснок намояд. Њамзамон ќонунгузории мурофиавии гражданї муќаррар
намудааст, ки суд њалномаро танњо бо он далелњое асоснок менамояд, ки дар маљлиси судї
мавриди тањќиќ ќарор гирифтаанд (ќ. 2 м. 200). Дар љараёни фаъолияти судї, асосан, мављуд
будан ва ё инкор намудани факт мавриди исботкунї ќарор дода мешавад, ки ќонун онро ба
пайдоиш, таѓйир ёфтан ва ќатъ гардидани муносибатњои њуќуќї марбут мењисобад.
Љараёни исботкунї мањз тавассути далелњо ба амал бароварда мешавад [2, с. 72].
Дар мурофиаи гражданї, ба мисли мурофиаи љиноятї, он фаъолиятеро, ки барои
муќаррар намудани њолатњои воќеии парванда равона шудааст, исботкунии судї; њолатњо,
фактњое, ки суд бояд муќаррар намояд – матлаби исботкунї; воситањое, ки тавассути онњо
исботкунї амалї карда мешавад, яъне он зуҳуроте, ки њолатњои парвандаро исбот
менамояд, далелњои судї меноманд. Аз ин рў, далелњои судї он воситањое мебошанд, ки
барои муќаррар намудани њолатњои парванда аз љониби суд истифода мегарданд. Дар
адабиёти њуќуќї [3, с. 26] мафњуми далелро аслан бо «њама гуна маълумоти воќеї» марбут
медонистанд, ки он дар матни КМГ Тољикистон соли 1963 [4] низ дида мешуд. Дар маънии
васеъ њамаи он чизеро, ки тафаккури моро ба воќеияту ростї ва њаќиќї будан ва ё дурўѓ
будани ин ё он факт ва ё мавќеъ муътамад ва бовар мекунонад, далел мепиндоранд [5, с. 55].
Зери истилоњи далел дар мурофиаи гражданї њамагуна воситањои исботи аз тарафи
ќонун муќарраршуда ва танзимгардида, инчунин, маълумот оид ба њолатњои парванда, ки
тавасути онњо гирифта мешавад, фањмида мешавад [6, с. 164]. Профессор М.К. Треушников
њамагуна маълумоти воќеиеро, ки хусусияти дахлдориро соњиб буда, имконияти бевосита ё
бавосита фактњои барои њалли дурусти парвандабударо тасдиќ карда метавонанд ва дар
шакли муќаррарнамудаи ќонун (воситањои исбот) баён шудаанд ва бо тартиби мурофиавии
муќарраршуда гирифта шуда тањќиќ шудаанд, далел эътироф намудааст [7, с. 13-14].
Бархе аз олимон ба далелњо њамчун зуњурот, ки табиати дугонаро соњиб мебошанд,
назар менамоянд. Онњо чунин мепиндоранд, ки «далелњои судї» ду маънї дорад ва онњо
мисли синоним (калимањои њаммаъно) истифода мегарданд: якум, мисли фактњои
далелнокї, дуюм, њамчун сарчашмаи далел. Масалан, Д.М. Чечот чунин мепиндорад, ки
далелњои судї ин њамагуна маълумоти воќеї, маълумот оид ба факт, инчунин, воситањои
исбот, ки дар шаклњои мурофиавии муќаррарнамудаи ќонун барои њаматарафа ва пурра
тањќиќ намудани њолатњо ва ќабули ќарори ќонунї ва боадолат дар суд мавриди истифода
ќарор дода мешавад, ба њисоб мераванд [8, с. 87]. Профессор И.В. Решетникова мафњуми
далелро дар мурофиаи гражданї мавриди тањлил ќарор дода, нигоштааст, ки «муътамад
мешуд, агар мо далелро њамчун маълумот оид ба факт њисобем. Вагарна, дўлобшавї дар
мавриди фањмиши маълумот оид ба факт (ки далел эътироф мешаванд) ва маълумоти воќеї
њамчун факти њаќикати воќеї (ки матлаби исботкунї аст) аз эњтимол дур нест» [7, с. 13-14].
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Воќеан, эътироф намудани далел њамчун маълумот оид ба факт нисбатан сањењтар
мебошад, зеро иттилоот ин маълумот ва ё хабарест, ки аз объектњои моддї, яъне воситањои
муќаррарнамоии факт, гирифта шудаанд. Пас, мазмуни далелро њамчун иттилоот,
маълумот оид ба факт, ки вољиб аст аз рўйи парванда бояд муќаррар гарданд, фањмидан
ќобили ќабул аст. Бинобар ин, зери истилоњи далел эътироф намудани маълумот оид ба
фактњое, ки бо тартиби муќаррарнамудаи ќонун ба даст оварда шудаанд ва дар асоси онњо
суд мављуд будан ё набудани њолатњои асосноккунандаи талабот ва норозигии тарафњо,
инчунин, дигар њолатњои барои баррасї ва њалли дурусти парванда ањамиятдоштаро
муайян менамояд, бамаврид мебошад.
Ќонуни мурофиавии гражданї номгўйи муайяни сарчашмаи ба даст овардани
маълумот оид ба фактњоро муайян намудааст, ки аз баёноти тарафњо ва шахсони сеюм,
нишондоди шоњидон, далелњои хаттї ва шайъї, сабти овоз ва видео, хулосаи коршиносони
судї (нигаред ба моддањои 70,71,72,74,76,80,82 КМГ ҶТ) иборат мебошад. Сабти овоз ва
видео њамчун сарчашмаи нави далел дар ќонунгузории мурофиавии гражданї мањз
тавассути КМГ ЉТ соли 2007 бори аввал муќаррар гардидааст. Номгўйи далелњои
ишорашуда мукаммал буда, тарафњо, шахсони сеюм ва дигар шахсони иштирокчиёни
парванда ва њамчунин, суд наметавонанд дигар намуди иловагии воситаи исботкуниро
муќаррар намоянд. Масалан, суд њуќуќ надорад ёд кардани савгандро, ки дар бархе аз
низомњои њуќуќии муосир љоиз дониста мешавад, ба сифати намуди алоњидаи далел
мавриди истифода ќарор дињад. Асоснок намудани њалнома аз љониби суд танњо бо он
маълумот оид ба фактњое вобастагї дорад, ки дар суд исботи худро ёфта бошанд. Исбот
нагардидани њолатњое, ки суд тавассути онњо њалномаи худро асоснок менамояд,
метавонанд њамчун асоси бекор намудани он аз љониби судњои болої гардад.
Њамагуна маълумот оид ба факти њуќуќї, ки берун аз мурофиа ба даст омадаанд ва ё
бо вайрон намудани ќонун дастрас шудаанд (масалан, далелњое, ки тавассути иръоб ва ё
зурї ба даст омадаанд) аз љониби суд мавриди истифода ќарор дода намешаванд.
Тарафњоро мебояд, ки њангоми љамъ намудани далелњо талаботи принсипњои
конститутсионии дахлнопазирии њаёти шахсї, њуќуќ ба сирри шахсї, њуќуќ ба мањрамияти
мукотиба, суњбатњои телефонї, муросилот ва мухобирот, дахлнопазирии манзилро риоя
намоянд. Зеро, мањдуд кардани чунин њуќуќњо, мањз тавассути гирифтани розигии суд аз
љониби маќомоти босалоњият имконпазир асту халос. Дар акси њол њамчун далели
ѓайриќобили ќабул мавриди истифода ќарор намегирад [9, с. 41].
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МАФЊУМ ВА НИШОНАЊОИ ДАЛЕЛЊО ДАР МУРОФИАИ ГРАЖДАНЇ
Дар мақолаи мазкур мафҳум ва нишонаҳои далелҳо дар мурофиаи гражданӣ мавриди таҳлил қарор
гирифта шудааст. Муаллиф мавзӯи зикршударо дар заминаи қонунгузориии қаблӣ ва амалкунандаи
мурофиавии гражданӣ, адабиёти илмӣ ва таълимӣ оид ба падидаи далелҳо дар мурофиаи гражданӣ баррасӣ
намудааст. Дар натиҷаи таҳлил муаллиф ба хулоса меояд, ки асоснок намудани њалнома аз љониби суд танњо
бо он маълумот оид ба фактњое вобастагї дорад, ки дар суд исботи худро ёфта бошанд.
Калидвожаҳо: ҳуқуқи мурофиавии гражданӣ, далелҳо, мафҳуми далелҳо, нишонаҳои далелҳо дар
мурофиаи гражданӣ, фактҳои ҳуқуқӣ, воситаҳои исботкунӣ.
ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ
В данной статье анализируются понятие и признаки доказательств в гражданском процессе. Учитывая
важность темы, автор попытался рассмотреть и проанализировать роль и значение диспозитивного принципа
при наличии действующего законодательства о гражданском судопроизводстве Республики Таджикистан и
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другой отечественной и зарубежной научной литературы. Автор попытался рассмотреть указанную тему на
основании предыдущего и действующего гражданского процессуального законодательства, научной и
учебной литературы об институте доказателььств в гражданском процессе. По итогам анализа автор пришел
к заключению, что решения судом может быть обосновано только на тех сведениях о юридических фактах,
которые были доказаны в суде.
Ключевые слова: гражданское процессуальное право, доказательства, понятие доказательств, признаки
доказательств в гражданском процессе, юридические факты, средства доказывания.
THE CONCEPT AND FEATURES OF EVIDENCE IN CIVIL PROCEEDINGS
This article analyzes the concept and features of evidence in civil proceedings. The author tried to consider and
analyze the role and significance of the dispositive principle in the presence of the current legislation on civil
proceedings of the Republic of Tajikistan and other national and foreign scientific literature. The author tried to
consider this topic on the basis of the previous and current civil procedure legislation, scientific and educational
literature on the institute of evidence in the Civil trial. Upon review, the author concluded that the court's decisions
can be justified only on the information about the legal facts that were proved in court.
Keywords: civil procedure law, evidence, the concept of evidence, signs of evidence in civil proceedings, legal
facts, means of proof.
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РАВАНД ВА ТАЙИ МАРОЊИЛИ ЌОНУНГУЗОРЇ ДАР АФЃОНИСТОН
Муњаммадюсуф Аюбї
Донишгоњи миллии Тољикистон
Дар њар кишвар ќонунгузорї ё вазъи ќонун раванди хосе дорад. Дар Афѓонистон низ
ќонунгузорї раванди тўлонї мебошад ва ќонун мањсуле мебошад, ки бояд бо гузариш аз
мароњили шашгонаи тасвид, тадќиќ, таъйид, тасвибу тавшењ ва билохира нашр дар љаридаи
расмї, аз тарњи ќонунї ба ќонуни нофиз табдил ёбад. Њар як аз ќуввањои сегона метавонад
бо пешнињоди як тарњи ќонунї раванди ќонунгузориро оѓоз намояд, њарчанд ташрифоти
тарњи ќонун ва тайи мароњили он барои њар се ќувва яксон нест. Дар тамоми мароњили
ќонунгузорї мушкилоти зиёд вуљуд доранд ва нињоди масъул њар марњала ба далели
зарфияти поин аз уњдаи кори худ ба хубї бар намеояд. Нињоди оѓозгари тасвиди ќонун
маъмулан аз зарфияти лозим љињати тадвини як мусаввадаи хуб бархўрдор нест. Аз ин рў,
бори аслї ба дўши раёсати таќнинии Вазорати адлия мемонад. Марњалаи тадќиќ низ ба
далели заъфи зарфият ва кундии корњо ризоятбахш нест. Дар марњалаи тасвиб низ тасвиби
сареи як ќонуни хуб ваљињаи њиммати намояндагон ё дар тавони онњо намебошад. Дар
марњалаи тавшењ њам раиси љумњур ба љойи њамкории бамавќеъ бо парлумон, аз тавшењи
ќонун худдорї менамояд.
1. Мафњуми ќонуну асноди таќнинї дар Афѓонистон. Дар моддаи 94 Ќонуни асосї,
мафњуми «ќонун» аз назари шаклї ва ташрифотї бисёр зебо, сода ва равон таъриф шудааст:
«Ќонун иборат аст аз мусаввабаи њарду маљлиси Шўрои миллї, ки ба тавшењи раиси љумњур
расида бошад, магар ин ки дар Ќонуни асосї таври дигаре тасрењ гардида бошад». Ќонуни
асосї дар ин љо як ќоидаи куллиро баён намуда, муќаррар кардааст, ки ќонун он аст, ки ду
маљлиси Шўрои миллї, яъне Мишрону Љирга (Маљлиси бузургон) ва Вулуси Љирга
(Маљлиси мардумї) онро тасвиб карда, раиси љумњур њам онро тавшењ ва имзо намуда
бошад ва як истисно аз ин ќоидаи куллиро њам зикр мекунад, ки дар Ќонуни асосї чанд
мисдоќ бироаш зикр шудааст. Аммо «асноди таќнинї» дар моддаи чањоруми «Асосномаи
институти умури ќонунгузорї ва тањќиќоти илмї-њуќуќї» ба маънои ќавонин, фаромин,
муќаррарот, асосномањо ва таъдилот, замоим, зиёдаравї, њазф дар онњо ва мусавваботи
Шўрои вазирон, ки дорои моњияти таќнинї бошад, гирифта шудааст. Вазъи асноди таќнинї
поинтар аз Ќонуни асосии тобеъи «Ќонуни тарзи нашр ва анфози асноди таќнинї» ва
«Ќонуни муќаррараи тарзуламали тањия ва пешнињоди асноди таќнинї» мебошад [1 сањ 34].
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Асноди таќнинї силсиламаротиб доранд. Тасвиб ё лаѓву ислоњи мартабаи болотар
душвортар аз мартабаи поин аст ва ташрифоти бештар дорад. Мавриди зикр аст, ки
мартабаи поин набояд бо мартабаи болотар аз худ мухолиф бошад. Силсиламаротиби
асноди таќнинї ба сурати зайл мебошад:
А. Ќонуни асосї, ки тавассути Луи Љирга бо ташрифоти хос тасвиб мешавад,
болотарин ќонун дар кишвар аст ва соир асноди таќнинї масали ќавонини одї, фармонњои
таќнинї, муќаррарот ва ѓайра набояд бо Ќонуни асосї мухолиф бошад.
Б. Ќонуни одї, ки тавассути Шўрои миллї тасвиб мешавад, дар рутбаи баъд аз Ќонуни
асосї ќарор дорад. Аз ин рў, муќаррароти он набояд бо муќаррароти Ќонуни асосї
мухолиф бошад. Вале муќаррароти дигар асноди таќнинї, ки дар рутбаи поинтар ќарор
доранд, набояд бо муќаррароти ќонун мухолиф бошанд. Фармонњои таќнинї дар њукми
ќонун мебошанд, њарчанд манбаи тасвибкунандаи онњо Шўрои миллї нест, балки Шўрои
вазирон мебошад. Аз ин рў, то замоне ки тавассути Шўрои вазирон лаѓв нашаванд, ба
ќувват ва эътибори ќонунии худ боќї мемонанд.
3. Муќаррарот ва асоснома, ки тавассути Шўрои вазирон тасвиб мешаванд ва набояд
мухолифи Ќонуни асосї ва ќавонини одї бошад [5 сањ 5].
2. Мароњили ќонунгузорї дар Афѓонистон. Марњалаи оѓози тасвид ё пешнињоди тарњи
ќонун. Њар як аз ќуввањои сегонаи давлатї метавонанд тасвиди ќонунро оѓоз намоянд, вале
њар кадом шароити хосе барои иќдом ба ин кор дорад. Бар асоси моддаи панљуми
муќаррароти тарзи тањия ва пешнињоди асноди таќнинї, «мусаввадаи тарњи (плон) кори
таќнинї ба асоси пешнињоди вузаро, раиси ситраи мањкама, вазири адлия, раёсатњои
умумии мустаќил ва омирони соир идороти марказї тартиб мегардад» [1;24] .
А. Тасвид тавассути њукумат. Маъмултарин равиш барои тарњ, тасвиду тадќиќ ва
сипас тасвиби як ќонун ин аст, ки аз нињодњои давлатї оѓоз гардида, тавассути Шўрои
миллї тасвиб шуда, сипас раиси љумњур онро имзо ва тавшењ намуда ва саранљом дар
љаридаи расмї нашр гардад. Мутобиќи моддањои 95 ва 97 Ќонуни асосї, њукумат метавонад
тарњи ќонунро ба Вулуси Љирга таќдим намояд.
Дар моддаи 95 Ќонуни асосї чунин омадааст: «Пешнињоди тарњи ќонун аз тарафи
њукумат ё аъзоии Шўро ва дар соњаи танзими умури ќазої аз тарафи ситраи мањкама
тавассути њукумат сурат гирифта метавонад.
Пешнињоди тарњи ќонун дар мавриди буљет ва умури молї сирф аз тарафи њукумат
сурат мегирад».
Моддаи 97 Ќонуни асосї чунин муќаррар кардааст: «Пешнињоди тарњи ќонун аз
тарафи њукумат нахуст ба Вулуси Љирга таќдим мегардад.
Вулуси Љирга пешнињоди тарњи ќонунро ба шумули буљет ва умури молї ва
пешнињоди ахз ва ё эътои ќарзро баъд аз бањс ба сурати як кул тасвиб ё рад мекунад.
- Вулуси Љирга наметавонад тарњи пешнињодшударо беш аз як моњ ба таъхир андозад;
- Вулуси Љирга тарњи ќонуни пешнињодшударо баъд аз тасвиб ба Мишрону Љирга
месупорад;
- Мишрону Љирга дар зарфи понздањ рўз дар мавриди он тасмим иттихоз мекунад.
Шўрои миллї ба иттихози тасмим дар мавриди тарњи ќавонин, муоњидот ва
барномањои инкишофи давлат, ки ба асоси пешнињоди њукумат эљоби расидагии ољилро
намояд, авлавият медињад. Њар гоњ пешнињоди тарњи ќонун аз тарафи дањ нафар узви яке аз
ду маљлис сурат гирад, баъд аз таъйиди як панљуми аъзои маљлисе, ки пешнињод ба он ироа
шудааст, дар фењристи кори он маљлис дохил мегардад» [2 сањ 45] .
Б. Тасвид тавассути Додгоњи Олї. Ситраи мањкама низ, метавонад дар соњаи танзими
умури ќазої, албатта, аз тариќи њукумат ба Шўрои миллї тарњи ќонуни худро пешнињод
намояд. Моддаи 95 Ќонуни асосї, ки ин салоњиятро ба ситраи мањкама медињад, изофа
мекунад, ки тарњи ќонуни пешнињоди ситраи мањкама набояд дар мавриди буља ва умури
молї бошад. Ин маврид дар њавзаи инњисории њукумат ќарор дорад.
Дар банди 2 моддаи 24 Ќонуни ташкилот ва салоњияти ситраи мањоким низ ба ин
салоњияти ситраи мањкама ишора шуд
Аъзои Вулуси Љирга ва Мишрону Љирга низ метавонанд тарњи ќонунро пешнињод
намоянд, мунтањо, мутобиќи маводи 95 ва 97 Ќонуни асосї чанд шарт дорад:
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Аввалан, дар умури молї ва буља набошад, сониян ин ки теъдоди аъзои
пешнињодкунанда аз дањ нафар камтар набошад ва солисан ин ки як панљуми аъзои њамон
маљлис низ он пешнињодро таъйд кунанд.
Нињодњои њукуматї, аз он љумла вазоратњо, идорот ва ширкатњои давлатї ва
комиссияњои мустаќил бо тарњи ќонун дар ќаламрави кории худ онро тасвид ва тадвин
менамояд [25;67].
В. Марњилаи тадќиќ. Мусаввадаи мазкур сипас ба раёсат таќнинии Вазорати адлия ё
Институти умури ќонунгузорї ва тањќиќоти илмї-њуќуќї супурда мешавад, то дар
барномаи кории солонаи он раёсат ќарор гирад.
Раёсати таќнинї бо таваљљуњ ба Ќонуни асосї ва соир ќавонин, бахусус «Ќонуни њуќуќ
ва имтиёзоти аъзои кадри илмии Институти умури ќонунгузорї ва тањќиќоти илмї њуќуќї» ва «Асосномаи Институти умури ќонунгузорї ва тањќиќоти илмї - њуќуќї», ба
арзёбї ва тадќиќи мусаввадањои нињодњои њукуматї мепардозад. Чунончи, мутобиќи банди
1 моддаи 2 Асосномаи мазкур, яке аз ањдофи Институти умури ќонунгузорї ва тањќиќоти
илмї – њуќуќї, «тањкими ќонуният мубтанї бар ањкоми дини муќаддаси ислом ва Ќонуни
асосї дар њаёти љомеа аз тариќи тарњ, тасвид ва тадќиќи асноди таќнинї» мебошад. Дар
моддаи чањоруми Асоснома љойгоњи раёсати таќнинї ё Институти умури ќонунгузорї ва
тањќиќоти илмї - њуќуќї ин гуна муаррифї шудааст: «Институт ба њайси олитарин идораи
илмї - тањќиќї дар умури ќонунгузории њукумат, асноди таќнинї (ќавонин, фаромин,
муќаррарањо, асосномањо ва таъдилот, замоим, эзод, њазф дар онњо ва мусавваботи Шўрои
вазирон дорои моњияти таќнинї)-ро тарњ, тасвид ва тадќиќ намуда, љињати тайи мароњил
ба Шўрои вазирони Љумњурии Исломии Афѓонистон ироа менамояд». Моддаи 5 низ соир
вазоратњо, идорот ва ширкатњои давлатиро мукаллаф месозад, ки «тарњи асноди таќнинии
марбутро љињати тадќиќ ва тайи мароњил ба Институт ироа намоянд».
Раёсати таќнин бо дарёфти мусаввада аз нињодњои давлатї, онро дар листи солонаи
ќонунгузорї ќарор медињад, то яке аз раёсатњои фаръии раёсати таќнинї, ки бо мавзўи
мусаввада иртиботи мавзўї дорад, мусаввадаро дар ваќти таъйиншуда тадќиќу мутолиа
намояд. Моддаи 6 ин Асоснома ба раёсати таќнин салоњият медињад, ки намоянда бо
салоњияти нињоди ирсолкунандаи тарњ ва низ намояндагони соир нињодњои зеррабтро дар
љаласоти тадќиќ ва баррасии мусаввада ё санади таќнинї даъват намояд [10 сањ 56] .
Г. Марњилаи таъйид:
- мусаввада пас аз тадќиќ дар раёсати таќнин ба Кумитаи ќавонини Шўрои вазирон
љињати арзёбї ирсол мегардад. Кумитаи ќавонини Шўрои вазирон муташаккил аз теъдоде
аз вузаро мебошад, ки пас аз баррасї ва омодасозии мусаввада онро ба Шўрои вазирон
ироа менамояд. Дар сурате ки мусаввада аз назари ин кумита комил ва омода набошад,
барои кори бештар ба раёсати таќнин бозгардонида мешавад;
- мусаввада пас аз таъйид дар Кумитаи ќавонин љињати арзёбї ва таъйид ба Шўрои
вазирон фиристода мешавад. Дар сурате ки мусаввада аз назари Шўрои вазирон комил
набошад, мумкин аст барои коркарди дубора ба Кумитаи ќавонин бозгардонида шавад;
- дар сурати таъйиди Шўрои вазирон мусаввада ба вазорати давлат дар умури
парлумонї ирсол мегардад;
- дар ин марњала вазорати давлат дар умури парлумонї мусаввадаро, ки тавассути
вазири адлия ва вазир оѓозгари тарњи ќонун, имзо шуда, ба замима «ёддошти тавзењї мабнї
бар зарурати тарњи ќонун» ба Вулуси Љирга таслим менамояд [5 сањ 34].
Д. Фармони таќнинї. Дар рўзњои таътили Шўрои миллї, ки 45 рўз дар фасли тобистон
ва 45 рўз дар фасли зимистон ва маљмўан 90 рўз мешавад, њукумат метавонад мусаввадаи
ќонуниеро ба сурати фармони таќнинї тасвиб намояд. Тибќи муќаррароти моддаи 79
Ќонуни асосї, ин фармони таќнинии њукумат дар њукми ќонуни мусавваби Шўрои миллї
мебошад, бо дарназардошти чањор шарти мазкур: - аввал ин ки Вулуси Љирга дар њолати
таътил бошад;
- дувум ин ки шароит изтирорї бошад ва тасвиби фаврии мусаввадаи ќонунї зарурї
бошад;
- сеюм ин ки дар умури марбут ба буљет ва умури молї набошад;
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- чањорум ин ки тайи сї рўз аз таърихи баргузории нахустин љаласаи Шўрои миллї ба
он таќдим гардад. Фармони таќнинї сирфан ниёзманди тавшењи раиси љумњур мебошад ва
то замоне ки аз љониби Шўрои миллї рад нашудааст, эътибори ќонунро дорад.
Тибќи муќаррароти моддаи 79 Ќонуни асосї, њар гоњ фармони таќнинї тавассути
Шўрои миллї рад шавад, аз эътибори ќонунї соќит мегардад.
В. Марњилаи тасвиби ќонун. Панљ марњала аз мароњили шашгонаи ќонунгузории
Афѓонистон дар ихтиёри ќувваи муљрия ё њукумат ќарор дорад. Бояд гуфт, ки ќувваи
муќаннана бо шароити вижа ва ќувваи ќазоия низ дар мањдудаи хосе метавонанд тарњи
ќонунро пешнињод ва тасвид намоянд. Танњо як марњала дар салоњияти Шўрои миллї ќарор
дорад, ки марњалаи тасвиби ќонун мебошад. Баъд аз марњалаи тасвид, тадќиќу таъйид,
марњалаи тасвиби тарњи ќонун дар Шўрои миллї мерасад. Бар асоси моддаи 81 Ќонуни
асосї, Шўрои миллї олитарин маќоми таќнинї ва мазњари иродаи мардуми Афѓонистон
мебошад. Дар ин маврид моддаи 90 Ќонуни асосї чунин муќаррар кардааст: «Тасвиб,
таъдил ё лаѓви ќавонин ва ё фаромини таќнинї аз љумлаи салоњиятњои Шўрои миллї
мебошад».
Тасвиби тарњи ќонун дар Шўрои миллї ду марњаларо дар бар мегирад. Мусаввадаи
ќонунї аввалан бояд дар Вулуси Љирга ба тасвиб бирасад. Сипас, дар марњалаи дувум бояд
аз тасвиби Мишрону Љирга бигузарад, магар бархе маворид, ки дар зимн тавзењ хоњем дод.
Г. Вулуси љирга. Мутобиќи муќаррароти моддаи 75 Ќонуни асосї, мусаввадаи нахуст
ба Вулуси Љирга ирсол мегардад. Дар љаласаи умумии он сабт, тайи мароњил ва эълом
мегардад. Дар сурате, ки Вулуси Љирга љаласае надошта бошад, ёддошти тавзењї тайи
мароњил шуда, дар нашрияи расмии Љирга нашр мегардад. Албатта, дар 4 моддаи 96
Ќонуни асосї ќайд шудааст, ки «њар гоњ пешнињоди тарњи ќонун њовии таклифи љадид ё
танќис дар оидоти давлат бошад, ба шарте дар фењристи кор дохил мешавад, ки дар матни
пешнињод мадраки љуброн низ пешбинї шуда бошад».
Њар гоњ мусаввада љанбаи фавриятї дошта бошад, њангоми муаррифии он њукумат,
раиси комиссиюн, сарони гурўњњои парлумонї ва ё дањ нафар аз аъзои љирга метавонанд
барои тайи мароњили тарњ таќозои фаврият намоянд. Ин таќозо, дар сурате ки мавриди
таъйиди аксарияти љирга ва ё комиссиюни расидагикунанда ба тарњ ќарор гирад, бидуни
навбат дар рўзномаи љаласа дарљ мегардад.
Бар асоси моддаи 96 Ќонуни асосї њар гоњ пешнињоди тарњи ќонун њовии таклифи
љадид ё танќис дар оидоти давлат бошад, ба шарте дар фењристи кор дохил мешавад, ки дар
матни пешнињодшуда мадраки љуброн низ пешбинї шуда бошад [1 сањ 43].
Тарњи ќонунї ё мусаввада пас аз муаррифї ва таъйид шомили рўзномаи Љирга
мегардад. Њангоми муаррифии тарњи ќонун то замоне, ки њукумат далоили муаррифиро
тарњ нанамояд ва гурўњњои парлумонї мавќеи худро иброз накунанд, рўйи он њељ гуна бањс
сурат намегирад ва раиси Вулуси Љирга тарњи мазкурро баъд аз муаррифї ба яке аз
комиссияњои доимии њаждањгона, ки ба мавзўъ иртибот доранд, ирљоъ медињад.
Дар комиссияи доимї барои њар тарњи ќонун як гузоришгари таъйин мегардад.
Гузоришгар гузориши хешро мутобиќи рўзнома табъу тавзеъ менамояд. Њар гоњ гузориш
ба мавќеаш тавзеъ нагардад, дар љаласаи умумї бидуни ин гузориш рўйи тарњи ќонун бањс
мешавад. Дар гузориши тасвиб, рад ё таъдили тарњи ќонун тавсия мегардад. Таъдили тарњи
ќонун тавассути гузоришгар, аъзои комиссияњо ё аъзои Вулуси Љирга бисту чањор соат ќабл
аз шурўи бањс дар љаласаи умумї пешнињод мешавад ва дар сурате ки тавассути комиссия
пазируфта шавад, замимаи гузориш мегардад. Њукумат ё аъзои Вулуси Љирга, ки тарњи
ќонунеро пешнињод намудаанд, бар њасби таќозои комиссия дар мавриди тарњи марбута
шарњу тавзењ пешнињод менамоянд.
Тарњи ќонун баъд аз бањс дар комиссияи доимї дар љаласаи умумии Вулуси Љирга
мавриди бањс ќарор мегирад, ки маводи 81 то 84 усули вазоифи дохилии Вулуси Љирга
муќарраротеро баён намудааст, ки фишурдаи он ба ќарори зайл мебошад: «Мубоњисот рўйи
тарњи ќонун бо истимоъ аз њукумат оѓоз гардида ва бо ироаи гузориши гузоришгар идома
меёбад. Вузаро, раиси комиссия, гузоришгари комиссия ва аъзои Вулуси Љирга метавонанд
њадди аксар панљ даќиќа дар бораи мавод ва фаќароти марбут ба мусаввадаи ќонун ё
перомуни мавод ва фаќароти мављуд ё љадиде, ки ба шакли таъдил таќдим шудаанд, суњбат
намоянд. Њар гуна пешнињоди таъдил бояд ба сурати кутубї бошад ва њадди аќал тавассути
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як аъзо имзо ва дар Вулуси Љирга ё комиссия тайи мароњил шуда бошад. Њар гоњ аъзои
пешнињодкунандаи таъдил натавонад дар љаласа бањси марбут ба он таъдил њозир шавад,
бо таъйиди раиси Вулуси Љирга метавонад узви дигареро ба ниёбат аз худ ба љаласа
муаррифї намояд.
Баъд аз он ки дар мавриди охирин модда ё фаќараи таъдил шуда ройгирї шуд, шакли
таъдилшуда ва дар мавриди матни комили тарњи ќонун ба сурати нињої ройгирї мешавад.
Ќабл аз ин ройгирї ба аъзоён њадди аксар 5 даќиќа иљоза дода мешавад, то дар мавриди
мавзўи ройгирї суњбат намоянд. Њар гоњ њукумат тарњеро, ки зарурат ба таъдил надошта
бошад ба љирга таслим намояд, раиси Вулуси Љирга чунин тарњеро мустаќиман дар маърази
раъйдињї ќарор медињад. Агар љирга тайи як моњ баъд аз таслими тарњи ќонун тавассути
њукумат, вазифаи хешро ба анљом нарасонад, раиси Вулуси Љирга тарњи ќонуни
мукаммалро бо таъдилоте, ки то акнун пазируфта шуда, ќабл аз такмил ваќти муайян дар
маърази раъйгирии нињої ќарор медињад.
Мишрону Љирга мутобиќи моддаи 97 Ќонуни асосї, Вулуси Љирга тарњи ќонуни
пешнињодшударо пас аз тасвиб ба Мишрону Љирга месупорад. Мишрону Љирга тайи 15 рўз
дар мавриди мусавваба тасмим мегиранд. Мутобиќи ќоида, тарњи ќонуни њукуматї ибтидо
ба Вулуси Љирга таќдим мешавад. Вале дар баъзе маврид, ба сурати истисної, тарњи ќонун
ибтидо ба Мишрону Љирга таќдим мегардад. Чунончи, моддаи 98 Ќонуни асосї муќаррар
кардааст, ки буљети давлат ва барномаи инкишофи њукумат аз тариќи Мишрону Љирга
њамроњ бо назарияи машваратии он љирга ба Вулуси Љирга таќдим мешавад. Дар ин сурат,
мусаввабаи Вулуси Љирга баъд аз тавшењи раиси љумњур нофиз мегардад ва дигар ниёзе
нест, ки ба Мишрону Љирга таќдим гардад [25 сањ 87].
Дар сурате ки тарњи ироа шуда аз љониби њукумат марбут ба тасвиби буљет ё иљозаи
ахз ё эътои ќарз бошад, Вулуси Љирга наметавонад тасвиби буљетро беш аз як моњ ва иљозаи
ахз ва ё эътои ќарзро, ки машмули буљет набошад, беш аз понздањ рўз ба таъхир андозад.
Њар гоњи Вулуси Љирга дар ин муддат рољеъ ба пешнињоди ахз ва ё эътои ќарз тасмим
иттихоз накунад, пешнињод тасвибшуда мањсуб меёбад. Ќонуни асосї дар моддаи 99
муќаррар кардааст, ки дар сурате ки дар иљлосияи Шўрои миллї буљети солона ё барномаи
инкишофї ё мавзўи марбут ба масоили њаётии кишвар, яъне амнияти омма, тамомияти арзї
ва истиќлоли кишвар бошад, Шўро мукаллаф аст онро тасвиб намояд ва муддати иљлосияи
Шўро ќабл аз тасвиби он хотима намеёбад.
Бар асоси муќаррароти моддаи 97, Вулуси Љирга вазифадор аст пешнињоди тарњи
ќонунро ба шумули буља ва умури молї ва пешнињоди ахз ва ё эътои ќарзро баъд аз бањс ба
сурати як кул тасвиб ё рад кунад. Мавриди зикр аст, ки онро набояд беш аз як моњ ба таъхир
андозад. Њамчунин, дар мавориде ки расидагии ољилї ба тарњи ќавонин, муоњидот ва
барномањои инкишофии давлат зарурї бошад, Шўрои миллї онро дар авлавияти кори худ
ќарор медињад. Бар асоси муќаррароти моддаи 100 Ќонуни асосї, дар сурате ки маљлисиён
дар тасвиби тарњи ќонун ихтилофе надошта бошанд, мушкиле нахоњад буд. Вале, њар гоњ
мусаввабаи як маљлис аз тарафи маљлиси дигар ба таври куллї ё љузъї рад шавад, барои
њалли ихтилофоти њайати мухталит ба теъдоди мусовї аз аъзои њарду маљлис ташкил
мегардад.
Тавофуќи њайат баъд аз тавшењи раиси љумњур нофиз шумурда мешавад. Аммо, дар
сурате ки њайати мухталит натавонад ихтилофи назари худро рафъ кунад, мусавваба
радшуда талаќќї мегардад. Дар ин њолат Вулуси Љирга метавонад дар љаласаи баъдии худ
онро бо ду сулси орои кулли аъзо тасвиб кунад. Ин тасвиб бидуни ироа ба Мишрону Љирга
баъд аз тавшењи раиси љумњур нофиз шумурда мешавад [1 сањ 54].
Д. Марњилаи тавшењ. Мутобиќи банди 16 моддаи 64 Ќонуни асосї тавшењ ва имзои
мусавваба пас аз тасвиби Шўрои миллї дар салоњияти раиси љумњур мебошад. Мусаввабаи
Шўрои миллї, љуз дар мавориди хосе, бидуни тавшењи раиси љумњур эътибори ќонунї
пайдо намекунад ва ќонун мањсуб намешавад.
Мусаввабаи Шўрои миллї бояд ба тавшењи раиси љумњур бирасад. Дар сурате ки
раиси љумњур мусаввабаро ќабул надошта бошад ва нахоњад тавшењ намояд, бояд онро
зарфи 15 рўз бо зикри далоили адами ќабул ба Вулуси Љирга баргардонад. Дар ѓайри ин
сурат, мусавваба тавшењшуда талаќќї гардида ва бо нашр дар љаридаи расмї нофиз
мегардад. Дар мавриде, ки раиси љумњур мусаввабаро дар мавъиди 15 рўз ба Вулуси Љирга
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бозгардонад ва Вулуси Љирга бо ду сулси орои кулли аъзо, бидуни таваљљуњ ба назари раиси
љумњур онро айнан тасвиб намоянд, боз њам бидуни тавшењи раиси љумњур мусавваба
тавшењшуда мањсуб гардида, бо нашр дар љаридаи расмї нофиз мешавад. Мусаввабаи
Шўрои миллї бидуни тавшењи раиси љумњур эътибор надорад, љуз дар чанд маврид, аз он
љумла дар мавридњои зер:
Дар сурате ки тасвиди ќонун аз худи Вулуси Љирга оѓоз шуда бошад ва раиси љумњур
онро ба љойи тавшењ ба Вулуси Љирга бозгарданд ва Вулуси Љирга бо аксарияти ду сеюми
оро мусаввадаро муљаддадан бидуни таъмини назари раиси љумњур тасвиб намояд.
Дар чорчўбаи њамон фарзи ќаблии шурўи тасвиди ќонун аз Вулуси Љирга, раиси
љумњур тарњи ќонунро на тавшењ кунад ва на тайи 15 рўз ба Вулуси Љирга мустарад намояд.
Дар ин фарз низ мусаввабаи Вулуси Љирга бидуни ниёз ба тавшењи раиси љумњур нофиз
мегардад.
Дар мавриде ки раиси љумњур мусаввабаи Шўрои миллиро зарфи 15 рўз ба Вулуси
Љирга бозгардонад ва Вулуси Љирга онро бо аксарияти ду сеюми орои Вулуси Љирга
муљаддадан тасвиб намояд, дар ин сурат низ мусаввабаи Шўро бидуни тавшењи раиси
љумњур нофиз мегардад [24 сањ 89] .
В. Марњилаи нашр. Марњалаи нашр дар љаридаи расмї охирин марњалаи ќонунгузорї
аст. Мусаввадаи ќонунї бо интишор дар љаридаи расмї ба як ќонуни нофиз ва лозимулиљро
табдил мешавад. Маъмулан, охирин моддаи њар ќонун ба ин марњала мепардозад ва замони
нофиз шудани ќонунро њадди аќал як њафта баъд аз нашри љаридаи расмї муайян месозад.
Дар мавриди нашри асноди таќнинї «Ќонуни тарзи нашр ва анфози асноди таќнинї»
муќаррарот вуљуд дорад. Аз љумла, дар моддаи аввал чунин омадааст: «Ин ќонун ба
манзури матлаъ шудани тамоми идороти расмї ва ѓайрирасмї ва атбои кишвар аз ќавонин,
фаромин, муќаррарот, асосномањо, мусаввабањо ва соир асноде, ки моњияти таќнинї дошта
ва танзими тарзи нашр ва анфози он вазъ гардидааст». Бинобар ин, асноди таќнинї бояд
бори аввал дар нашрияи давлатии хос ба номи «Љаридаи расмї» мунташир гардад.
Банди якуми моддаи њафтуми ќонуни мазкур, нашри асноди таќниниро баъд аз
интишор дар љаридаи расмї муљоз медонад. Бинобар ин, баъд аз он ки мусаввабаи Шўрои
миллї тавшењ ва сипас дар љаридаи расмї мунташир шавад ва њолати ќонун ба худ гирифт,
ба сурати озод ќобили чоп ва интишор аст ва манъи ќонунї надорад. Дар банди 2 њамин
ќонун интишори ќонунро, дар сурати зарурат, дар расонањои гурўњї њатто ќабл аз чопи он
дар љаридаи расмї метавон мунташир намуд ва њатто бо телекс ва телеграмм њам метавон
иблоѓ намуд.
Ќавонини Афѓонистон ба њарду забони миллї мунташир мешавад. Дар иртибот бо ин,
тарњи ќонун бояд ба ду забон тањия шавад, вагарна Вулуси Љирга аз ќабули он худдорї
менамояд.
Моддаи нуњуми ин ќонун дар мавриди замони анфоз ва лозимулиљро шудани ќавонин
ќоидаеро вазъ менамояд, ки аз таърихи нашр дар љаридаи расмї нофиз мегардад, магар ин
ки дар худи асноди таќнинї таври дигаре пешбинї шуда бошад. Нињоде, ки масъуляти
интишори асноди таќниниро ба уњда дорад, раёсати нашриёти Вазорати адлия мебошад.
Мардум ба ду сурат матлаъ мешаванд, ё ба сурати иттилои воќеї, ки афрод воќеан
матлаъ мешаванд. Агар дар ќонун иттилои воќеии мардум шарт шавад, иљрои ќонун дар
амал бо мушкил мувољењ мешавад. Зеро њар кас иддао менамояд, ки аз он огоњ набудааст.
Сурати дувум, иттилои фарзї аст. Яъне, бо интишори ќонун дар љаридаи расмї фарзро бар
ин мегирем, ки мардум матлаъ шудаанд. Ин фарз аќлої аст, њарчанд ки барои афроди
беиттилоъ мушкилсоз мебошад. Бо ќабули иттилои фарзї ба унвони як ќоидаи ом, мардум
саъй хоњанд кард, ки њамеша аз интишори љаридаи расмї иттилоъ ёбанд ва аз ќавонину
муќаррароти интишорёфта дар љаридаи расмї бохабар шаванд. Бо ин фарзи мантиќї ва
аќлонї ќавонин бояд баъд аз интишори он дар љаридаи расмї нофиз ва лозимулиљро
гардад, чун фарзи мантиќї ин аст, ки бо интишори ќонун дар љаридаи расмї мардум аз он
огоњ мешаванд. [25;67]
Ќонунгузор дар бархе ќавонин аз ин назар дучори иштибоњ шудааст. Чунончи, охирин
моддаи баъзе аз ќавонин ба ин сурат тадвин шудааст: «Ин ќонун бо тавшењ, нофиз ва дар
љаридаи расмї бояд нашр гардад». Нофиз шудани ќонун ќабл аз интишор дар љаридаи
расмї хилофи фарзи мантиќи огоњирасонї ва иттилоърасонї дар заминаи таклиф ќабл аз
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мувохиза ва танбењ аст. Нофиз шудани ќонун ќабл аз интишор дар љаридаи расмї хилофи
фарзи мантиќї аст. Аз ин рў, бояд ин гуна ислоњот ворид карда шавад: «Ин ќонун як рўз (ё
як њафта ё як моњ) баъд аз интишор дар љаридаи расмї нофиз аст.
Нуктаи муњим дар марњилаи нашри ќонун, иттилоърасонї ба мардум ва огоњ сохтани
мардум аз интишори ќонуни љадид аст. Вазорати адлия бояд талош кунад, ки бо баргузории
конфронсњои матбуотї, маљолиси кушоишу муаррифї ва мусоњиба бо расонањо ва интишор
баъд аз чоп дар љаридаи расмї, ќонуни љадидро ба мардум муаррифї намояд. Њамин тавр
саъй намояд то ќонунро дар саросари кишвар, китобфурўшињо, китобхонањо, марокизи
давлатї бахусус марокизи муљрии ќонун мавриди назар ё муртабит бо он пахш ва тавзеъ
намояд.
Тавре ќаблан тазаккур рафт, фароянди ќонунгузорї дар Љумњурии Исломии
Афѓонистон ва Љумњурии Тољикистон аз лињози таърихї тафовутњое дорад. Аммо ин ки як
ќонун дар ин кишварњо кадом мароњилро тай менамояд, то ин ки ба тасвиб бирасад ва
нофиз шавад, чандон тафовути чашмгир дар миён нест. Яъне, њарду кишвар нињоди
ќонунгузор доранд, нињоде, ки ба василаи интихобот аз сўйи мардум эљод мегардад. Дар
Афѓонистон ќонун баъд аз он ки дар Вазорати адлия тарњ ва нигошта шавад, мусаввадаи
он љињати ахзи ройи эътимод ба Шўрои миллї, ки муташаккил аз намояндагони мардум
аст, ирсол мегардад. Парлумон ё њамон Маљлиси намояндагон ќавонини ирсолшударо дар
бахши марбута - «Кумитаи муайяна» мавриди баррасї ќарор медињад ва баъд аз баррасї
онро дар рўзномаи умумї мегунљонад, то ба ройгирї гузошта шавад. Баъд аз он ки ќонун
ба ройгирї гузошта шуд ва мавриди таъйиди Маљлиси намояндагон ќарор гирифт, ба
тавшењи Раиси љумњур мерасад ва баъд аз тавшењ дар љаридаи расмии Вазорати адлияи
кишвар мунташир ва ба иљро гузошта мешавад.
АДАБИЁТ
1. Асосномаи нофизи Институти умури ќонунгузорї ва тањќиќоти илмии њуќуќї // Љаридаи расмии Вазорати
адлияи Афѓонистон. -№ 942. – 1386/4/20.
2. Башария, Њусайн. Омўзиши дониши сиёсї. – Кобул: Саодат, 1383.
3. Бодомчї, Њусайн. Оѓози ќонунгузорї ва таърихи њуќуќи Байнаннањрайн. – Тењрон: Тарњи нав, 1382.
4. Бургї, доктор Тоњир // Маљаллаи «Њуќуќ ва зиндагї». – Кобул, 1368.
5. Вазорати адлияи Афѓонистон. Љаридаи расмї. - 1395/12/10.
6. Гаргон В. Г. Афѓонистон дар солњои бист ва сї. – Кобул: Майванд, 1376.
7. Ѓубор, Мирѓулом Муњаммад. Афѓонистон дар масири таърих. – Кобул: Ал-Азњар, 1384
8. Имомов Ашўрбой. Актуальные проблемы парламентского права Республики Таджикистан. Монография.
–Душанбе. 2020. -292 с.
9. Имомов Ашўрбой. Њуќуќи парлумонии Љумњурии Тољикистон. Китоби дарсї. –Душанбе. 2016. -424 с.
10. Китоби Афѓонистон ва парлумон. Нашри конуни мутолиот ва пажўњишњои Афѓонистон. – Лондон, 2005.
11. Конститутсияи
Љумњурии
Тољикистон.
[Манбаи
электронї].
Рељаи
дастарасї:
https://www.adliya.tj/tj/constitution
12. Кушаккакї, Бурњониддин. Нодир афѓон. – Кобул, 1310.
13. Кушаккакї, Сабоњиддин. Дањаи Ќонуни асосї. – Кобул, 1356.
14. Кўлобї, Илоња. Сиёсат ва њукумат дар Осиёи Марказї. – Тењрон: Созмони мутолиот ва тадвини улуми
инсонї, 1376.
15. Ќонунњои конститутсионии Љумњурии Тољикистон дар хусуси Маљлиси Олї, дар хусуси интихоботи
Маљлиси Олї, дар хусуси вазъи узви Маљлиси миллї ва вакилони Маљлиси намояндагони Маљлиси Олї,
дар хусуси Њукумати Љумњурии Тољикистон ва ѓайра.
16. Мавлавї Абдулвосеъ. Тамассук-ал-ќузот Амония. – Кобул: интишороти Вазорати дифои миллї, 1365. – Љ.
1,2.
17. Монтеске. Рўњ-ал-ќонун. Тарљумаи Алиакбар Муњтадї. – Тењрон, 1393.
18. Мунтазамї, Рўъё. Тољикистон. – Тењрон: Дафтари мутолиоти сиёсї ва байналмилалї, 1374.
19. Одамак, Д. Людвик. Таърихи равобити сиёсии Афѓонистон. – Тењрон: Ирфон, 1383.
20. Пешинаи коркарди маљолиси дунё, фароянди ќонунгузорї дар Љумњурии Тољикистон. Дафтари сиёсати
хориљї ва амнияти миллии Љумњурии Исломии Эрон, 1375.
21. Пуњанёр, Саййид Масъуд. Зуњури машрутият ва ќурбониёни истибдод. – Пешовар: Парниён, 1375.
22. Пуњонд Њусайнї. Љунбиши машрута дар Афѓонистон. – Тењрон: Тўс, 1378.
23. Расулї, Муњаммадшариф. Наќду тањлили Ќонуни асосї. – Кобул: Саид, 1389.
24. Сайри тадвинии Ќонуни асосї дар Афѓонистон // Солномаи Ќонуни асосї. – Кобул: Саид, 1369. – Љ.1.
25. Салимї, Абдулњаким. Дин ва ќонунгузорї дар Афѓонистон // Маљаллаи «Мутолиоти њуќуќї». – 1385. -№2.
26. Сиддиќї, Муњаммад Асмо. Таърихи Афѓонистон. – Кобул: Ховар, 1385.
27. Тарзї, Мањмуд. Ќавонин ва низомот // Маљаллаи «Сирољ-ул-ахбор». – 1292. - №86..
28. Фарњанг, Мир Муњаммад Сиддиќ. Афѓонистон дар панљ ќарни охир. – Кобул: Саид, 1384.

215

29. Њабибї, Абдулњай. Таърихи Афѓонистон баъд аз ислом. – Кобул: Саид, 1387.
30. Љонс В. А. Худовандони андешаи сиёсї. Тарљумаи: Алї Ромин. – Тењрон: Фирдавс, 1392. – Љ.2.
РАВАНД ВА ТАЙИ МАРОЊИЛИ ЌОНУНГУЗОРЇ ДАР АФЃОНИСТОН
Дар маќолаи мазкур љараёни таъсиси парлумони Љумњурии Исломии Афѓонистон тањќиќ шудааст.
Тартиби гузаронидани интихобот ва таркиби дупалатагии он нишон дода шудааст. Тартиби раванди
ќонунгузорї дар парлумон, даврањои он, ва ќонунњо тањлил карда шудаанд. Нуктаи муњим дар марњилаи
нашри ќонун, иттилоърасонї ба мардум ва огоњ сохтани мардум аз интишори ќонуни љадид аст. Вазорати
адлия бояд талош кунад, ки бо баргузории конфронсњои матбуотї, маљолиси кушоишу муаррифї ва мусоњиба
бо расонањо ва интишор баъд аз чоп дар љаридаи расмї, ќонуни љадидро ба мардум муаррифї намояд.
Калидвожањо: парлумон, Љумњурии Исломии Афѓонистон, таъсис, фаъолият, ќонунгузорї, субъектон,
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС В АФГАНИСТАНЕ
В данной статье рассматривается процесс создания парламента Исламской Республики Афганистан. Указан
порядок проведения выборов и его двухпалатный состав. Анализируется порядок законодательного процесса в
парламенте, его периоды и законы. Важным моментом на этапе публикации закона является информирование
общественности о публикации нового закона. Министерству юстиции следует попытаться представить новый закон
общественности посредством пресс-конференций, открытых встреч и интервью со СМИ, а также после публикации
в официальной прессе.
Ключевые слова: парламент, Исламская Республика Афганистан, учреждение, деятельность,
законодательство, субъекты, законодательные периоды, принятие законов, подписание, публикация.
LEGISLATIVE PROCESS IN AFGHANISTAN
This article examines the process of establishing the Parliament of the Islamic Republic of Afghanistan. The procedure
for holding elections and its bicameral composition is specified. The order of the legislative process in the parliament, its
periods and laws are analyzed. An important point at the stage of publishing a law is to inform the public about the publication
of a new law. The Ministry of Justice should try to present the new law to the public through press conferences, public
meetings and media interviews, as well as after publication in the official press.
Keywords: parliament, Islamic Republic of Afghanistan, institution, activity, legislation, subjects, legislative periods,
adoption of laws, signing, publication.
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ШАКЛЊОИ ФАЪОЛИЯТ ВА САЛОЊИЯТИ ШУРОИ ВИЛОЯТЇ ДАР ЉУМЊУРИИ
АФЃОНИСТОН
Бахич Гулом Форук, Хайдарї Навруз Муњаммад
Донишгоњи миллии Тољикистон
Мувофиќи Конститутсияи Љумњурии Исломии Афѓонистон аъзоёни (вакилони)
Шўрои вилоятро истиќоматкунандагон, яъне сокинони вилояти мазкур дар асоси
интихоботи умумї, баробар, озод, мустаќим (бевосита аз љониби шањрвандони вилояти
мазкур) ва пинњонї ба муњлати чањор солї интихоб мекунанд. Шўрои вилоятї бо маќсади
рушди њукумат ва бењбудии корњои вилоят, ки дар ќонунњои кишвар муќаррар гардида ва
танзим шудааст, сањм мегирад ва дар масоили марбут ба вилоят маслињат медињад. Шўрои
вилоятї вазифањои худро дар њамкорї бо маъмуриятї мањаллї иљро мекунад [1].
Шўрои вилоят ба њайси як маќоми интихоботї бо маќсади ташкили сохторе амал
мекунад, ки иштироки мардум ва институтњои љомеаи шањрвандиро бо шўъбањои њукуматї
дар сатњи вилоят таъмин менамояд ва ба маъмурияти вилоятњо дар масъалањои марбута
машварат медињад. Узви шўрои вилояти сокинони минтаќаро дар иљрои вазифањои худ
муаррифї мекунад, манфиатњои олии Афѓонистонро ба назар мегирад, ростќавлї,
эътимоднокї, ва беѓаразиро ќадр мекунад, худро дар назди халќ масъул медонад ва ба
аќидаи аъзои дигари шўро эњтиром мегузорад. Узви шўрои вилояти бидуни табъиз ва аз рўи
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ќавмият, дин, эътиќод, забон, љинс ё маъюбї рафтори худро ба танзим медарорад, тибќи
ќонун амал мекунад ва мувофиќи эътимоди мардум ба ў амал мекунад.
Шўрои вилоятї дорои вазифа ва салоњиятњои зерин мебошад:
1)
иштирок дар муайян кардани њадафњои рушди њукумат дар соњаи иќтисодї,
иљтимої, тандурустї, маориф ва бозсозї ва дигар масъалањои марбут ба вилоят;
2)
додани маслињат оид ба истифодаи самараноки захирањои молиявии вилоят;
3)
иштирок дар њалли бањсњо ва низоъњои ќавмї ва мањаллї тавассути љирѓањои
ислоњотї;
4)
додани маслињат дар бораи наќшаи рушди вилоят ва наќшаи ќаблан
пешбинишуда;
5)
иштироки фаъолона дар роњњои эњтимолии урфу одатњои хилофи шариати
исломї ва ќонунњо (издивољи маљбурї, бадрафторї бо занон ва амсоли инњо);
6)
боздид аз љойњои мањрум сохтан аз озодї бо иљозати маќомоти дахлдор,
тањлил ва арзёбии амали маќомоти њифзи њуќуќ ва пешнињоди гузориш дар бораи он ба
маъмурияти вилоят;
7)
иштироки муассир ва фаъол дар пешгирии парвариши кўкнор, тавлид,
нигоњдорї ва гардиши ѓайриќонунии маводи мухаддир ва вобастагї ва истифодаи масти
он, бо роњи огоњї дар бораи хатари истифодаи ин мавод, љалби њамкории мрдум ва кумак
ба нињодњое, ки дар мубориза бо маводи мухаддир кор мекунанд;
8)
Гирифтани маълумот оид ба татбиќ ва наќшаи кори маъмурияти вилоят ва
филиалњои марбута;
9)
Баррасии наќшаи рушд ва харољоти солонаи маъмурияти вилоят ва ба
сокинони вилояти дахлдор тавассути воситаи ахбори омма хабар додани он;
10)
Иштирок дар њифзи ёдгорињои таърихї ва пешгирии нобудшавї, дуздї ва
ќочоќи онњо;
11)
Машварат бо сокинони вилоят тавассути маљлисњои машваратии љамъиятї
њадди аќал дар се моњ;
Ба зиммаи роњбарони шўрои вилоятї вазифањои зерин вогузор карда шудааст:
- шўроро дар вилоят ва берун аз он намояндагї мекунад;
- роњбарї ба љаласањои шўро ва расонидани масъалањои баррасишаванда ба аъзоёон;
- пешнињод кардани маслињатњо, ќарорњо ва тасдиќи шўро ба шўъбањои дахлдор ва
таъмини иљрои он;
Аъзои шўрои вилоятї вазифањои зерин дорад:
- иртибот, мубодилаи афкор ва њамкории афкор бо мардум ба хотири огоњї аз
мушкилоти онњо;
- иштирок дар маљлисњо ва иштирок дар њалли масъалањое, ки дар љаласаи шўрои
дахлдор баррасї карда мешаванд;
- кўшишњои пайваста барои ташкили маъмурияти солим ва њамаљониба бо маќсади
баланд бардоштани ќобилияти расонидани хадамоти босифат ва мубориза бо ришва,
коррупсия ва дигар камбудињо дар шўъбањои дахлдор. Асосњои њуќуќии ташкилёбии шўрои
вилоятиро конститусия ва ќонуни шўрои вилояти дар Љумњурии исломии Афѓонистон
ташкил медињад.
Мувофиќи Конститутсия шўрои вилоятї дар самти ноил шудан ба њадафњои рушди
њукумат ва бењбудї бахшидани корњои вилоят, салоњиятдор мебошад.
Идорањои давлатї вазифадоранд, ки дар њолатњои зерин ба шўрои вилоятї маълумот
пешнињод кунанд:
- дар давоми дањ рўзи корї маълумотњои дилхоњро пешнињод кунанд;
- маълумоти семоњаро тавассути маќомоти њокимияти давлатї ба шўрои вилоятї
пешнињод кунад. Ќобили зикр аст, ки њисоботи семоњаи шуъбањои њукуматї бо дархости
шўрои вилоятї пешнињод карда мешаванд.
Шўрои вилоят маълумотро дар як љаласаи оммавї баррасї мекунад ва дар сурати
ошкор шудани камбудињо ин масъаларо ба шўъбаи дахлдор ва маќомоти њокимияти вилоят
пешнињод мекунад. Нокомї дар ошкор кардани камбудињо дар баррасии маълумоти
пешнињодшуда боиси ќатъ шудани назорати шўрои вилоят мегардад.
Дар сурати ошкор шудани камбудињо шўрои вилоят чорањои зеринро меандешад:
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- фиристодани масъала ба маќомот ва шўъбаи дахлдори вилоят;
- баррасии масъала дар маљлисњои моњона, истисної ва маъмурї бо маъмурияти
вилоят ва шањр;
- агар камбудињо бартараф карда нашаванд, ин масъаларо тавассути маќомоти
мањаллї бо вазорат ё идораи дахлдор пешнињод кунад.
Сабаби ба вазорати дахлдор ё маъмурияти марказї исрол кардани масъала дар он аст,
ки ќонунияти њукумати марказї дар зинаи низоми маъмурї нисбат ба њукумати мањаллї
вуљуд дорад ва он њукумати марказї мебошад, ки ба њукумати мањаллї фармону дастурњо
медињад. Аз ин рў мавзўъ боиси њалли њукумати маркази мегардад.
Шўрои вилоятї аз мансабдорони давлатї оид ба назорат маълумоти зеринро талаб
мекунад:
- дархост кардани маълумот оид ба шикоятњое, ки аз шахсони мансабдори њукумати
дахлдори вилоят ворид шудаанд;
- дархости маълумот дар бораи фаъолияти маќомоти давлатї дар вилояти дахлдор.
Пас аз дархост кардани маълумот аз шўрои вилоят, шўъбаи дахлдор дар зарфи дањ руз
маълумоти заруриро барои шўрои вилоят пешнињод мекунад. Пас аз гирифтани иттилоот
шўроњои вилояти онро дар љаласаи шўро баррасї мекунанд. Дар натиљаи барраси
пешнињоди шўрои вилоятї ќонеъ карда мешавад, шикоят беасос дониста шуда, амалиёти
назоратї оид ба масъалаи дахлдор ќатъ карда шуда, шўрои вилоятї шикояткунандаро
ќонеъ мекунад.
Дар сурати норозигї ва асосонокии шикоятњои ќабулшуда амалњои зерин иљро карда
мешаванд:
- пешнињод кардани масъала бо зикри сабабњои баррасї аз љониби маќомоти вилоят
ва шўъбаи дахлдор;
- масъалаи мазкурро дар маљлиси моњона, маљлиси махсус ва маљлисњои маъмурї ва
бо шуъбахои дахлдор пайгири мекунад;
- дар сурати идомаи амалњои хилофи муќаррароти санадњои ќонунгузорї, масъала
тавассути маќомотї мањаллї ба вазорат ё идораи дахлдор пешнињод карда мешавад.
Бояд тазаккур дод, ки дар амалишавии масоилњои номбурда, наќши роњбарони вилоят
хеле калон мебошад. Њар гоње, ки маъмурияти њукумати вилоят камбудињоро бо пешнињоди
масъала ба вазорат ё маъмурияти марказї ё амалњои хилофи муќаррароти њуљаттањо
бартараф намекунад дар ин сурат пешнињод ва гузориш ба девони Љумњурии Исломии
Афѓонистон ирсол мегардад. Дар сурати идома ёфтани мушкилот ва норавшанињо шўрои
вилоятї метавонд ин масъаларо тавассути маќомоти мањаллї бо девони Љумњурии
Исломии Афѓонситон супорад. Зеро, девони Љумњурии Исломии Афѓонистон баландтарин
нињоди тасмимгиранда дар дохили маќомоти иљроияи Афѓонистон мебошад.
Тибќи моддаи 9 –уми низомномаи назорати шўроњои вилоятї, раис, муовини раис,
котиб ва аъзои шўрои вилоятї дар давраи фаъолият аз љумла њангомї иљрои ваколатњои
назоратї аз як ќатор фаъолиятњо манъ карда шудаанд. Шўрои вилоятї наметавонад аз
болои фаъолияти њокимияти иљроия назорат барад, зеро фаъолияти шўрои вилояти танњо
ба мураарифї мањдуд аст. Шўроњои вилоятї дар раванди љобаљогузорї ва таъину озод
намудани кадрњо ва шахсони ба вазифа таъин шаванда, мудохила карда наметавонанд.
Аммо, тибќи муќаррарот агар шикоят ворид гардад, шўрои вилояти ваколат дорад, ки
раванди таъин, интиќол, сабукдуш ва дигар масъалањои хоси кормандони давлатиро
баррасї намояд. Раис, муовини раис, котиб ва аъзои шўрои вилоятї наметавонад дар дигра
идорањои давлатї тибќи шартнома фаъолият намоянд. Бояд тазаккур дод, ки шўрои вилоят
салоњият дорад, ки тибќи муќаррароти моддаи 4- уми Низомномаи назорат дар сурати
шикоят аз раванди бастани шартнома љараёни назоратиро оѓоз намояд.
Шўрои вилоятї дар самти масоилњои гумрукї низ салоњият дорад. Гумрук яке аз
нињодњои калидии вазорати молия дар музофотњои кишвар ба њисоб меравад. Тибќи
сархати дуюми моддаи 4 ќонуни шўрои музофотњо, даромадњои гумрукї њамчун манбаи
моиявии вилояти дахлдор њисобида мешавад, шўрои вилоятї метавонад онро назорат
кунад. Дар сурати шикояти сокинони вилоят ё кормандони њукумат ё бо салоњияти як узви
шўрои вилоят шурои вилоят метавоанд ба маќомои гумрук дархост ирсол намояд.
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Дар равнди тањияи наќшаи рушди вилоят ва ба њукумат пешнињод кардани наќша бо
аксарияти овозњо, шўрои музофотї ширкат мекунад. Азбаски шўроњои музофотї дар тањия
ва тасдиќи наќшањои рушд наќши калидї доранд, ин масоил дар салоњияти онњо баррасї
мегардад. Низомнома дар бораи тартиби назорати шўрои вилоятї чор марњила барои
назорат аз болои иљрои дурусти лоињаи мањаллиро муайян кардааст.
Шўрои вилоятї метавонад мушкилотро тавассути маъмурияти мустаќили маќомоти
мањаллї ба вазорат ё идора равон намояд. Азбаски шўрои вилоятї ваколатњои иљроия
надорад, онњо наметавонанд бевосита худашон лоињаро боздоранд ё бекор намоянд.
Аммо, бинобар таъхирнопазирии масъала, шўроњои вилоятї метавонанд ба идораи
дахлдор ва маќомоти вилоят тавсия дињанд, ки љараёнро боздоранд ва барои бартараф
намудани камбудињо чорањо андешанд.
Бояд тазаккур дод, ки дар Љумњурии Исломии Афѓонистон дар баробари Шўрои
вилоятї инчунин шурои вулусволи (ноњиявї) мављуд аст. Тибќи ќонун њар як вулусволи
(ноњия) як Шўрои ноњиявї дорад, ки аъзои он пас аз интихобшудан курсии Шўрои
ноњиявиро соњиб мешаванд.
Тибќи муќаррарот дар маљлиси аввал, ки онро чун одат куњансолтарин аъзои Шўро
раисї мекуанд, шўрои ноњия раис, муовин ва котиби шўроро аз њисоби аъзоёни он ба
мўњлати як сол интихоб мекунад.
Мутобиќи ќонунгузорї Шўрои ноњия дорои салоњиятњои зерин мебошад:
1. Намояндагии сокинони вулусволї дар Шўро, шунидани арзу пешниҳодҳои
шањрвандон ва ба идораҳои марбутаи ҳукумат ирсол намудан ва пайгирии онњо;
2. Додани маслиҳатҳо дар бораи имкониятҳои кор барои одамони осебпазир;
3. Иштирок дар ҳалли муноқишаҳои қавмӣ ва маҳаллӣ тавассути ҷирғаҳои ислоҳотӣ;
4. Ҳавасманд кардани мардум ба пардохти андозї давлатӣ, омӯзиши маълумот ва
баргузории маросимҳои миллӣ ва динӣ;
5. Мубориза бо урфу одатҳои хилофи қонун ва қоидаҳои шариати ислом;
6. Сокинони маҳаллиро барои дастгирии нерӯҳои амниятӣ ва мудофиавии кишвар
ташвиқ намудан;
7. Боздид аз минтақаҳои вулусволї бо мақсади муайян кардани ниёзҳои мардум ва
пешниҳоди зарурӣ ба идораҳои марбутаи ҳукумат барои қонеъ кардани ниёзҳо ва инъикоси
он дар барномаҳои рушди вилоят;
8. Таъмини рушди мутавозини тамоми деҳот дар сатҳи вулусволї.
Дар баробари ин ќоунгузори ба Раиси Шўрои ноњиявї салоњиятњои зеринро низ
вогузор намудааст. Чунончї:
1. Намояндагии шӯро дар сатҳи ноҳия;
2. Роҳбарӣ ба ҷаласаҳои шӯро ва огоҳ кардани аъзоён аз масъалаҳои баррасишаванда;
3. Пешниҳодҳои тасдиқи шӯро ба идораҳои дахлдори давлатӣ дар маҳал;
4. Иљрои дигар вазифањо, ки тибќи ќонунгузори муайян гардидаанд.
Њамин тариќ, фаъолият ва салоњияти Шўрои вилоятї дар асоси ќонуни асосии кишвар
ва дигар ќонунгузорињои мављуда муайян ва ба роњ монда шуда, њолати њуќуќии онро
њамчун маќомоти намояндагї, ки аз намояндагони интихобкардаи халќ иборат аст дар
сатњи вилоятњо мустањкам мекунанд.
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ШАКЛЊОИ ФАЪОЛИЯТ ВА САЛОЊИЯТИ ШУРОИ ВИЛОЯТЇ ДАР ЉУМЊУРИИ АФЃОНИСТОН
Дар маќолаи мазкур муаллиф шаклњои фаъолият ва салоњияти шурои вилоятии Љумњурии
Афѓонистонро баррасї намудааст. Мувофиќи Конститутсияи Љумњурии Исломии Афѓонистон аъзоёни
Шўрои вилоятиро сокинони вилояти мазкур дар асоси интихоботи умумї, баробар, озод, мустаќим (бевосита
аз љониби шањрвандони вилояти мазкур) ва пинњонї ба муњлати чањор сол интихоб мекунанд. Шўрои вилоятї
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бо маќсади рушди њукумат ва бењбудии корњои вилоят, ки дар ќонунњои кишвар муќаррар гардида ва танзим
шудааст, сањм мегузорад ва дар масоили марбут ба вилоят маслињат медињад. Шўрои вилоятї вазифањои
худро дар њамкорї бо маъмурияти мањаллї иљро мекунад. Узви шўрои вилояти сокинони минтаќаро дар
иљрои вазифањои худ муаррифї мекунад, манфиатњои олии Афѓонистонро ба назар мегирад, ростќавлї,
эътимоднокї, ва беѓаразиро ќадр мекунад, худро дар назди халќ масъул медонад ва ба аќидаи аъзои дигари
шўро эњтиром мегузорад.
Калидвожањо: шаклњои фаъолият, сокинон, шўрои вилоятї, интихобот, Љумњурии Исломии
Афѓонистон.
ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОЛНОМОЧИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО СОВЕТА В РЕСПУБЛИКЕ
АФГАНИСТАН
В статье автор рассматривает формы деятельности и полномочия Регионального Совета Республики
Афганистан. Согласно Конституции Исламской Республики Афганистан, члены провинциального совета
избираются жителями провинции на основе всеобщего, равного, свободного, прямого (непосредственно гражданами
провинции) и тайного голосования на всеобщее обозрение сроком на четыре года. Региональный совет способствует
развитию правительства и улучшению дел региона, которые установлены и регулируются законами страны, и
консультирует по вопросам, связанным с регионом. Областной совет выполняет свои функции во взаимодействии с
местной администрацией. Член Регионального совета представляет население региона при исполнении своих
обязанностей, учитывает высшие интересы Афганистана, ценит честность, надежность и беспристрастность, считает
себя ответственным перед народом и уважает взгляды других членов Совета.
Ключевые слова: деятельность, жители, региональный совет, выборы, Исламская Республика Афганистан.
ACTIVITIES AND POWERS OF THE REGIONAL COUNCIL IN THE REPUBLIC OF AFGHANISTAN
In the article, the author examines the forms of activity and powers of the Regional Council of the Republic of
Afghanistan. According to the Constitution of the Islamic Republic of Afghanistan, the members of the provincial council
are elected by the residents of the province on the basis of universal, equal, free, direct (directly by the citizens of the province)
and secret ballot for a period of four years. The Regional Council promotes the development of the government and the
improvement of the affairs of the region, which are established and regulated by the laws of the country, and advises on issues
related to the region. A member of the Regional Council represents the people of the region in the performance of his duties,
takes into account the highest interests of Afghanistan, values honesty, reliability and impartiality, considers himself
responsible to the people and respects the views of other members of the Council.
Keywords: activities, residents, regional council, elections, Islamic Republic of Afghanistan.
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МОЛУ МУЛКИ УМУМИИ ЯКЉОЯ (МУШТАРАК)-И ЊАМСАРОН
Беков А.А.
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон
Бастани аќди никоњ боиси ба вуљуд омадани муносибатњои мушаххас байни њамсарон
мегардад, ки аз љумлаи онњо муносибатњои муштараки њамсарон мебошад. Асоси ба миён
омадани молумулки якљояи њамсарон ин ворид гардидани марду зан ба аќди никоњи расмї
аст. Бояд зикр кард, ки њамзистии воќеии марду зан ё инки аќди никоњи динї ё ѓайрирасмї
муносибатњои моликияти якљояи марду занро ба миён намеорад.
Моликияти умумии якљоя (муштарак)-и њамсарон як намуди моликияти умумї
мебошад. Оид ба моликияти умумї бояд гуфт, ки асосњои ба вуљуд омадани њуќуќи
моликияти умумї гуногунанад. Одатан моликияти умумї дар асоси ќонун ва ё созишнома
ба вуљуд меояд. Асоси ќонунии ба вуљуд омадани њуќуќи моликяти умумиро ќисми 4 моддаи
292 КГ ЉТ пешбинї кардааст, ки он чунин аст: Амвол дар сурати моликияти ду ё якчанд
шахс шудани он бидуни таѓйир додани таъйинот таќсим кардани он имконнопазир аст ё аз
рўи ќонун таќсим кардан мумкин намебошад, умумї мегардад. Дар асоси шартнома бошад
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њуќуќи моликияти умумї бештар ваќт њангоми ташкил кардани ширкати оддї ба вуљуд
меояд, ки ин ширкат дар асоси шартномаи фаъолияти якљоя ташкил карда мешавад.
Моликияте, ки ин ширкати оддї дорад дар асоси шартномаи мазкур моликияти умумии
аъзои он њисоб мешавад. «Дар адабиёти њуќуќї роњњои гуногуни ташкил намудани
моликияти умумї пешбинї карда шудааст, ки онњо чунин мебошанд: а) дар натиљаи
гузоштани мерос ба якчанд меросхурон; б) дар натиљаи фаъолияти якљоя ба вуљуд омадани
моли нав; в) дар натиљаи аз љониби якчанд шахс бастани созишнома дар бораи харидани
мол; г) дар натиљаи аз ќайди никоњ гузаштани зану шавњар; д) дар натиљаи сохтани
хољагињои фермерї; е) дар натиљаи сохтани хона аз љониби якчанд хешу таборон» [4]
«Њуќуќи моликияти якљоя ин њуќуќи якчанд шахс ба моликияти умумї оид ба соњибї,
истифода ва ихтиёрдорї кардани моликияти умумї буда, њиссаи ин шахсон ба ин моликият
пешаки маълум набударо меноманд». [5;132]
Мувофиќи моддаи 34-и КО ЉТ, амволе, ки зану шавњар дар давраи заношўи љамъ
кардаанд, моликияти муштарак (якљоя)-и онњо мебошад. «Асоси пайдоиши моликияти
якљояи зану шавњарро ин ќайди давлатии ниќоњ ташкил медињад. Яъне пас аз ќайди
давлатии ниќоњ дар байни зану шавњар муносибатњои молумулкї асоси њуќуќї пайдо
мекунанд». [3;101,102] Даромаде, ки зану шавњар дар натиљаи фаъолияти мењнатї,
соњибкорї ва зењнї ба даст овардаанд, нафаќа, ёрдампулї ва пардохтњои дигари пулии
гирифтаашон, ќоѓазњои ќиматнок, сањмия, пай ва њама гуна амволи манќул ва ѓайриманќул
дар давоми заношўї љамъкардаашон, сарфи назар аз он, ки ба номи кадоме аз зану шавњар
харида шудааст, моликияти муштараки онњо њисоб мешавад (моддаи 34 КО ЉТ). [1]
Дар ин модда ќонунгузор сарчашмаи даромади зану шавњарро муайян кардааст, ки он
чунин аст: аз фаъолияти мењнатї, аз фаъолияти соњибкорї ва зењнї – даромад, инчунин
ёрдампулињо ва дигар пардохтњои пулиро дохил намудааст. Њамаи он чизе, зану шавњар дар
асоси ин сарчашмањо ба даст меоранд моликияти якљояи онњо мебошад. Номгўи молу
мулки зану шавњар, ки дар ин моддаи кодекс пешбинї шадааст, мањдуд нест, чунки ба он
намудњои дигари молу мулк низ дохил шуданаш мумкин аст, ки ќонунгузории љорї
пешбинї кардааст. Ба истиснои моликияти истисноии давлатї (моддаи 239 КГ ЉТ). [1]
Бояд ќайд кард, ки новобаста аз он, ки зан дар оила даромади мустаќил дорад ё на
агар он бо мард хољагии умумиро пеш бурдааст ва ё фарзандонро нигоњбин кардааст њуќуќ
ба моликияти умумии муштарак дорад. «Дар мавриди набудани никоњи расмї ва
мављудияти муносибатњои ниќоњи воќеї, яъне зидагии якљояи марду зан новобаста аз
тўлони будани он асоси њуќуќиро рољеъ ба молу мулки муштарак ташкил намедињад. Дар
ин њолат муносибатњои мулу мулкї ба воситаи Кодекси оилаи Љумњурии Тољикистон ба
танзим дароварда намешаванд. Зану мард дар ин маврид њар яке соњиби молу мулки
алоњидаи худ аст ва нисбати он ќонунгузории гражданї дар бораи моликияти њиссагї
татбиќ карда мешавад». [6; 26,42] Дар сарчашмаи илмї дуруст гуфта шудааст, ки «молу
мулки якљоя ба њамсарон новобаста аз он, ки аз тарафи кадоме аз онњо ба даст оварда шуда,
ба номи кадоме аз онњо ба расмият дароварда шудааст ва њуљљати њуќуќмуайянкунандаи он
ба номи кист, тааллуќ дорад». [7]
Хислати муњимми њуќуќи молумулкии якљояи њамсарон дар он зоњир мегардад, ки
њангоми ба миён омадани бањсњои молумулкї њамсарон ухдадор нестанд умумияти
молумулкиро нисбат ба предмети мушаххас исбот намоянд, агар предмети мазкур дар
давраи њамзистии якљоя ва пешбурди хољагии умумї ба даст оварда шуда бошад. Дар
таљрибаи судї низ њамин тартиб риоя карда мешавад.
Њуќуќи молумулкии якљоя нисбат ба њамсаре низ ба таври баробар эътироф мегардад,
ки агар ў дар давраи њамзистии якљоя ва пешбурди хољагии умумї ба таълим ва тарбияи
фарзандон, корњои хона машғул буд ва ё бинобар сабаби беморї ва дигар сабабњои узрнок
даромади мустаќил надошт. Тартиби мазкур нишон медињад, ки њангоми муайян намудани
молу мулки умумии якљояи њамсарон омили асосї ва муайянкунанда дар баробари доштани
аќди никоњи бо тартиби муќаррарнамуда ба ќайд гирифташуда, њамчунин њамзистии якљоя
ва пешбурди хољагии умумї ба шумор рафта, сарчашмаи бавуљудоии молу мулк начандон
наќши муњимро бозида метавонад. Вобаста ба ин, муќаррароти зикргардида дар маљмўъ ба
њифзи њуќуку манфиатњои ќонунии њамсарон равона гардида, маќсади асосии онро таъмини
баробарии тарафњо ташкил медињад, ки аз принсипњои асосии њуќуќи оилавї сарчашма
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мегирад. Њуќуќи молумулкии якљояи њамсарон, новобаста аз сањми гузоштаи тарафњо дар
раванди ба даст овардани молу мулк, баробар эътироф гардида, нисбати њам зан ва њам
шавњар бе дарназардошти њама гуна муќаррароти ќонунгузорї татбиќ гардида, аз лињози
њуќуќї баробар будани онњоро ифода менамояд. Дар ин љо бояд гуфт, ки на њамаи молу
мулке, ки дар давраи њамзистии якљоя ба даст оварда мешавад, молу мулки умумии якљояи
њамсарон эътироф гардида, аз тарафи онњо ихтиёрдорї карда мешавад.
Њангоми ба расмият даровардани муносибатњои аќди никоњ муносибатњои молумулкї
на танњо дар байни њамсарон, њамчунин дар байни падару модар ва фарзандон низ пайдо
мегарданд. Муносибатњои молумулкие, ки дар байни падару модар ва фарзандон пайдо
мегарданд, ба љумлаи муносибатњои шахсии падару модар ва фарзандон шомил гардида, аз
рўи муќаррароти ќонунгузории оилавї мавзўи муносибатњои байнињамдигарии
њамсаронро ташкил дода наметавонанд. Аз ин лињоз, бояд гуфт, ки пул, воситањои дигари
молиявї, молу мулк ва дигар неъматњои моддие, ки ба номи фарзандон гузаронида шудаанд
ё ба даст оварда шудаанд, аз љумлаи молу мулки умумии якљоя ва шахсии њамсарон хориљ
буда, мавзўи њуќуќи молумулкии онњоро ташкил дода наметавонанд. Вобаста ба ин,
њамсарон њангоми бекор намудани аќди никоњ њуќук надоранд молу мулк, пул ва дигар
воситањои молиявиеро, ки ба номи фарзандон гузаронида шудааст ё ба номи онњо њадя
гардидааст, мавриди бањс ќарор дода, њамчун молу мулки умумии якљоя эътироф намоянд.
Њамин тавр, ќонунгузории оилавї номгўйи эњтимолии молу мулки умумии якљояи
њамсарон ва сарчашмањои асосии пайдоиши онњоро пешбинї менамояд, ки аз инњо
иборатанд:
а) даромаде, ки њамсарон аз фаъолияти соњибкорї, мењнатї ва дар натиљаи фаъолияти
зењнї ба даст меоранд;
б) нафаќапулињо, кумакпулињо ва дигар пардохтњои пулакї, ки таъйиноти њадафнок
(алимент, маблағњои таъминоти моддї, маблағњои пулакие, ки дар натиљаи гум намудани
ќобилияти мењнатї ва монанди инњо пардохт карда мешаванд) надоранд;
в) аз њисоби даромади умумии њамсарон ба даст овардани молу мулки манќул ва
ғайриманќул (манзили истиќоматї, бинову иншоот, воситањои наќлиёт ва дигар воситањои
њаракаткунанда, таљњизоти рўзгор ва монанди инњо);
г) аз њисоби даромади умумии њамсарон ба даст овардани коғазњои ќиматнок, пай,
њисса дар фонди оинномавї, њисса дар муассисањои ќарзї ва дигар ташкилотњои тиљоратї;
д) њама гуна молу мулки дигаре, ки дар давраи њамзистии якљоя ва пешбурди хољагии
умумї ба даст оварда шудааст.
Номгўйи зикршудаи молу мулки умумии якљояи њамсарон хислати истисної надошта,
дар бораи њадду њудуди умумии молу мулки якљоя маълумоти муайян медињад.
Тибќи ќонунгузории гражданї тањти молу мулки умумии якљояи њамсарон метавонанд
њама гуна молу мулки манќул ва ғайриманќул ва молу мулки дигаре, ки аз муомилоти
гражданї гирифта нашудааст, ќарор дошта бошанд. Дар чунин маврид миќдор ва арзиши
ашё мањдуд карда намешавад, ба истиснои њолатњои муќарраргардида. Бо дарназардошти
ин, њангоми ба љумлаи молу мулки умумии якљоя шомил намудани ин ё он молу мулк
омилњои зерин бояд ба инобат гирифта шаванд:
а)
молу мулке, ки аз њисоби воситањои моддии умумии якљояи њамсарон ба даст
оварда шудааст;
б)
молу мулк дар давраи њамзистии якљоя ба молу мулки умумии якљоя шомил
гардидааст.
Бояд зикр намуд, ки дар ќонунгузории оилавї барои анљом додани муомилоти рољеъ
ба ихтиёрдорї намудани молу мулки ғайриманќул ва бастани ахдњое, ки мутобиќи тартиби
муќаррарнамудаи ќонун тасдиќи нотариалї ё баќайдгирии давлатиро талаб менамояд,
гирифтани ризоияти пешакии ба таври нотариалї тасдиќгардидаи њамсари дигар пешбинї
гардидааст.
Шахсоне (њамсароне), ки бо тартиби муќаррарнамудаи ќонунгузорї ба сифати
соњибкор ба ќайди давлатї гирифта шуда, фаъолияти соњибкориро ба амал мебароранд,
дар раванди фаъолияти худ барои гирифтани ќарз аз муассисањои ќарзї эњтиёљ пайдо
менамоянд ва љињати таъмини иљрои уњдадорињои гражданї ба сифати гарав молу мулки
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ғайриманќул, ки мавзўи молу мулки умумии якљояи њамсаронро ташкил медињад, гузошта
мешавад. Дар чунин маврид бояд муќаррароти ќонунгузории оилавї дар бораи мављудияти
ризоияти тарафи дигар дар бораи ихтиёрдорї намудани молу мулки умумии якљоя љой
дошта бошад. Љой надоштани чунин ризоият метавонад барои тавассути суд мавриди бањс
ќарор додани амалиёти мазкури муомилоти гражданї сабаб гардида, барои татбиќи
муњлати сесолаи даъво асос шавад. Њамин тавр, молу мулки умумии якљояи њамсарон
гуфта, молу мулкеро меноманд, ки дар давраи њамзистии якљоя ва пешбурди хољагии умумї,
новобаста аз сањми тарафњо дар он ба даст оварда шуда, барои пешбурди хољагии умумї
истифода гардида, њадафи ќонеъ намудани талаботи њамсаронро пайгирї менамояд. Он
молу мулке, ки дар давраи њамзистии якљоя ва пешбурди хољагии умумї ба номи фарзандон
гузаронида шудааст, воситањои молиявие, ки дар суратњисоби бонкї ба номи фарзандон
гузошта шудааст, аз мавзўи молу мулки умумии якљоя хориљ буда, мавриди бањси судї
ќарор дода намешавад. Аз ин љо, њангоми баррасии бањсњо оид ба молу мулки умумии якљоя
бояд сабабу омилњои асосии бавуљудоии молу мулки умумии якљоя ва њаракати минбаъдаи
он ба инобат гирифта шавад. Агар њангоми мавриди бањс ќарор додани чунин муносибатњо
муайян гардад, ки молу мулки умумии якљояи мавриди бањс ќароргирифта ба номи
фарзандон буда, ба расмият дароварда шудааст, бояд истењсолоти судї ќатъ карда шуда,
молу мулк аз предмети бањс хориљ карда шавад. Риоя нагардидани тартиби мазкур боиси
бекор шудани амалиёти мурофиавї гардида, њимоя шудани њуќуќу манфиатњои аъзои
дигари оиларо талаб менамояд.
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МОЛУ МУЛКИ УМУМИИ ЯКЉОЯ (МУШТАРАК)-И ЊАМСАРОН
Дар маќолаи мазкур аз љињати танзими ќонунгузорї ва фањмиши назариявї молу мулки умумии якљоя
(муштарак)-и њамсарон мавриди тањлилу баррасї ќарор дода шудааст. Бояд зикр кард, ки бастани аќди никоњ
боиси ба вуљуд омадани муносибатњои мушаххас байни њамсарон мегардад, ки аз љумлаи онњо муносибатњои
муштараки њамсарон мебошад. Асоси ба миён омадани молумулки якљояи њамсарон ин ворид гардидани
марду зан ба аќди никоњи расмї аст. Бояд зикр кард, ки њамзистии воќеии марду зан ё инки аќди никоњи динї
ё ѓайрирасмї муносибатњои моликияти якљояи марду занро ба миён намеорад. Моликияти умумии якљоя
(муштарак)-и њамсарон як намуди моликияти умумї мебошад.
Калидвожањо: моликияти муштарак, аќди никоњи расмї, никоњи воќеї, низоми ќонунии молу мулки
њамсарон
ОБЩАЯ (СОВМЕСТНАЯ) СОБСТВЕННОСТЬ СУПРУГОВ
В статье анализируется общая собственность супругов с точки зрения законодательства и теоретического
понимания. Следует отметить, что заключение брака приводит к формированию между супругами особых
отношений, в том числе отношений между супругами. Основанием для образования совместной собственности
супругов является вступление мужчины и женщины в официальный брак. Следует отметить, что фактическое
сосуществование мужчины и женщины, религиозный или неформальный брак не создает совместных
имущественных отношений между мужчиной и женщиной. Совместная собственность супругов - это вид общей
собственности.
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Ключевые слова: совместная собственность, официальный брак, фактический брак, правовая система
собственности супругов
COMMON PROPERTY OF SPOUSES
This article analyzes the common property of spouses in terms of legislation and theoretical understanding. It should
be noted that the conclusion of a marriage leads to the formation of a special relationship between the spouses, including the
relationship between the spouses. The basis for matrimonial property is the marriage of a man and a woman. It should be
noted that the actual coexistence of a man and a woman, or a religious or informal marriage, does not create a joint property
relationship between a man and a woman. Joint property of spouses is a type of common property.
Keywords: joint property, formal marriage, actual marriage, legal system of property of spouses
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ИНКИШОФИ ҚОНУНГУЗОРИИ МИЛЛӢ ВА БАЙНАЛМИЛАЛӢ ДАР МУБОРИЗА
БО ЭКСТРЕМИЗМ
Ҳасани Билолзод
Донишгоњи миллии тољикистон
Мутобиќи ќисми 5 моддаи 6 Конститутсияи ЉТ ѓасби њокимият ва ё тасарруфи
салоњияти он манъ аст. Ин меъёри зикршуда ба яке аз муњимтарин масъалањои њастии
давлат ва љомеа – њокимият ва манъ будани ѓасб ё тасарруфи салоњияти он бахшида
шудааст. Дар луѓат ѓасб кардан – маънои бо зуру зулм аз дасти касе кашида гирифтани ин
ё он чизро дорад, ки ин ба эктремизм алоќамандии зиёд дорад. Тасарруф бошад – маънои
соњиб кардан ва ба ихтиёри худ гирифтан аст.Масъалаи њокимият масъалаи марказии
омузиш ва тањќиќи њамаи илмњои сиёсиву њуќуќї ва иљтимоист. Њарчанд ки таърифи
њокимияти зоњиран осонфањм менамояд, вале моњиятан дарки хеле мушкил дорад.
Њокимият яке аз навъњои муњими њамкории мутаќобилаи иљтимої муносибати хоси байни
ду субъект аст, ки яке ба амри дигаре тобеъ буда, дар натиљаи чунин тобеъият субекти
њокимияткунанда ирода ва манфиатњои худро дар амал татбиќ мекунад. Дар назар бояд
дошт, ки њокимият дар шакли ифодакунї зоњир мешавад, аммо њокимият унсури асосии
идоракунї сарчашмаи нерўи идоракунї ба њисоб меравад. Идоракунї дар навбати худ
воситаи асосии давлатдорист. Њамин тариќ, хулоса кардан мумкин аст, ки ѓасби њокимият
маънои зуран ба даст овардани воситаи идоракунии давлату љомеаро дорад. Њар як падида
зуњурот ва сарчашма дорад ва сарчашмаи њамагуна њокимият танњо халќ буда метавонад.
Гуногуншаклии мафкуравї њамчун њуќуќи шахси алоњида, гурўњњои иљтимої, њизбњои
сиёсї ва иттињодияњои љамъиятї ба воситаи амалњои зерин фањмида мешавад:
- тањияи бемамонияти назария, нуќтаи назар ва мафкураи худ доир ба сохторњои
гуногуни иќтисодї, сиёсї, њуќуќї ва дигар сохторњои Љумњурии Тољикистон, давлатњои
хориљї ва умуман тамаддуни љањонї.
- ташвиќу тарѓиби нуќтаи назар ва мафкураи худ аз тариќи воситањои ахбори омма:
рўзномањо, радио, телевизион.
- ба роњ мондани фаъолияти љињати дар амал љорї кардани мафкураи худ: тањияи
санадњои барномавии њизбњо ва санадњои дигаре, ки тадбирњои такмили сохти иљтимої
сиёсии ЉТ дар назар дорад.
Муќаррар намудани як мафкура ба сифати мафкураи давлатї ё умуман њатмї амали
ѓайри ќобили ќабул љомеаи мутамаддин мебошад. Ин муќаррарот маънои онро дорад, ки
ба таври мустаќим ё ѓайримустаќим ягон мафкураро ба љомеа тањмил намояд. Меъёри
ташкилотњои динї аз давлат људо буда, ба корњои давлатї мудохила карда наметавонад.
Маънои онро дорад, ки давлат хусусияти дунявї дорад. Давлат иљро намудани ягон
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вазифаи давлатиро ба зиммаи ташкилотњои динї мегузорад. Давлат барои фаъолияти
ташклотњои динї ва таблиѓии атеизм маблаѓ људо намекунад. Ташкилотњои динї дар
фаъолияти њизбњои сиёси иштирок намекунанд ва ба њизбњои сиёсї кумаки молиявї
намерасонанд. Ташкилотњои динї бояд талаботи ќонунњои мављударо риоя намоянд. Дар
низоми суди давлатї ягон хел суди махсуси динї таъсис дода намешавад ва меъёрњои динї
сарчашмаи њуќуќи давлат намебошад. Давлат барои пойдории тањаммули эњтироми байни
шањрвандони диндору бодин байни ташкилотњои динии мазњабњои гуногун, инчунин
пайравони онњо мусоидат намуда, ба таассуб ва ифротгарої роњ намедињад. Маљбур
кардани њељ кас ба интихоби дин ва таѓйир додани эътиќоди динї мумкин нест.
Гуногуншаклии динї раво мебошад. Ќонунгузории ЉТ кафолат медињад, ки њуќуќу
озодињои мазкур мањдуд карда намешаванд. Шањрвандони ЉТ сарфи назар аз
муносибаташон ба дин ва мансубияти динї дар назди ќонун баробаранд. Бартарињо ва
мањдудиятњо дар муносибат бар дин роњ дода намешаванд.
Мутобиќи моддаи 14-и Конститутсияи ЉТ њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд ба
воситаи Конститутсия, ќонунњои љумњурї ва санадњои њуќуќии байналмилалие, ки аз
тарафи Тољикистон эътироф шудаанд, њифз мегарданд. Њифз ва амалї шудани њуќуќу
озодињои инсон ва шањрванд, агар дар Конститутсия, ќонунњо, дигар санадњои меъёрии
њуќуќї пешбинї ва ифода наёфта бошанд, онњо самти татбиќи худро гум мекунанд. Гузашта
аз ин, њолатњое, ки дар Конститутсия оид ба њифзи њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд
инъикос ёфтаанд ва кафолат дода шудаанд, инкишофи худро дар ќонунњо ва дигар санадњои
меъёрии њуќуќие, ки маќомоти давлатї ќабул мекунанд, пайдо намуда, тартиби иљрои онро
муайян мекунанд. Тартиби иљрои њуќуќи инсон ба мењнат, тањсил, њифзи саломатї ва ѓайра
дар кодекси мењнат, ќонунњо дар бораи маориф, тандурустї, санадњои меъёрии њуќуќии
Њукумати ЉТ ва вазоратњои дахлдори соњањои мазкур нишон дода шудаанд. Тавре аз
мазмуни моддаи 14 – и Конститутсия бармеояд њуќуќу озодињои инсон на танњо бо
ќонунњои миллї, инчунин ба воситаи санадњои њуќуќии байналмиллалие, ки Тољикистон
онњоро эътироф кардааст, њифз карда мешавад.
Дар инкишофи ќонунгузории милли марбут ба экстремизм (ифротгарої) хушбахтона
ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи мубориза бар зидди эктремизм» 5 – уми ноябри
соли 2003, аз тарафи Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон ќабул
карда шуда, 21 – уми ноябри њамон сол аз тарафи Маљлиси миллии Маљлиси Олї љонибдорї
карда шуд ва 8 – уми декабри соли 2003 тањти раќами №69 аз тарафи Президенти ЉТ ба
имзо расидааст, ки ќонуни мазкур аз 21 модда иборат буда, маќсади ќонуни мазкур пеш аз
њама њимояи њуќуќу озодии инсон, асосњои сохтори Конститутсионї, таъмини ягонагї ва
амнияти Љумњурии Тољикистон инњо мебошанд:
- татбиќи сиёсати давлатї дар соњаи мубориза бар зидди экстремизм.
- таъмини ўњдадорињои байналмиллалии ЉТ оид ба мубориза бар зидди экстремизм.
- муайян намудани асосњои њуќуќию ташкилии мубориза бар зидди фаъолияти
эктремистї, муќаррар намудани љавобгарї барои амалї шудани он:
- ташаккули вазъи тоќатнопазирї дар байни мардуми љумњурї нисбати эктремизм.
- ошкоркунї, пешгирї ва роњ надодан ба фаъолияти эктремистї, рафъи сабабњо ва
шароитњое, ки ба пайдошавии экстремизм мусоидат мекунанд.
Дар моддаи тафсиршаванда ќонунгузор маќсади ќонунро дар самти мубориза бар
зидди экстремизм (ифрогарої) пешбинї кардааст. Яке аз маќсадњои асосие, ки ќонуни
мазкур дар ин меъёр пешбинї намудааст, ин њимояи њуќуќу озодии инсон, асосњои сохти
Конститутсионї, таъмини ягонагї ва амнияти ЉТ мебошад. Дар баробари њимояи њуќуќу
озодињои инсон, њимояи асосњои сохтори конститутсионї, таъмини ягонагї ва амнияти ЉТ
яке аз маќсадњои ќонуни мазкур арзёбї гардидааст. Аз ин рў њимояи њуќуќу озодињои инсон,
асосњои сохтори конститутсионї таъмини ягонагї ва амнияти ЉТ яке аз маќсадњои
аввалиндараљаи њамаи сохторњои давлатї, инчунин маќсади асосии ќонунњои дар Љумњурї
ќабулшаванда, махсусан ќонуни мазкур ба шумор меравад.
Маќсади дигари ќонуни мазкур ин татбиќи сиёсати давлатї дар соњаи мубориза бар
зидди экстремизм ба њисоб меравад. Њар як давлати соњибистиќлол сиёсати давлатии худро
дар ин ё он самт муайян намуда, онро дар доираи ќабул ва татбиќи санадњои меъёрии
њуќуќї амалї менамояд. Љумњурии Тољикистон сиёсати давлатии худро дар соњаи мубориза
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бар зидди экстремизм бо татбиќи меъёрњои ќонуни зикргардида, ба амал мебарорад.
Маќсади дигари ќонуни мазкур – ин таъмини ўњдадорињои байналмиллалии ЉТ оид ба
мубориза бар зидди экстремизм мебошад. Љумњурии Тољикистон чун яке аз узви љомеаи
байналмиллалї дар арсаи љањони миёни давлатњои дигар оид ба мубориза бар зидди
экстремизм ўњдадорињо дорад, ки онњо маќоми Љумњурии Тољикистонро дар низоми
љањонии мубориза бар зидди экстремизм муайян мекунанд.
Асоси баваљудоии уњдадорињои байналмиллалии Љумњурии Тољикистон оид ба
мубориза бар зидди экстремизмро созишномањои байналмиллалї, минтаќавї, инчунин
шартномањои байнидавлатї ташкил медињанд, ки онњо барои таъмини сулњ, амнияти
инсоният, ривољу равнаќ ёфтани муносибатњои байналмиллалї дар соњаи мубориза бар
зидди љинояткорї, алалхусус, љиноятї экстремизм (ифрогарої) мусоидат мекунанд.
Њамзамон, ќонуни ЉТ «Дар бораи экстремизм» дар меъёрњои пешбининамудааш
асосњои њуќуќию ташкилии мубориза бар зидди фаъолияти экстремистиро муайян намуда,
љавобгариро барои амалї намудани фаъолияти экстремистї муќаррар менамояд.
Алалхусус дар моддаи 2-и ќонуни мазкур асосњои њуќуќии мубориза бар зидди экстремизм
муайян шудааст, ки онро Конститутсияи Љумњурии Тољикистон, кодекси љиноятии ЉТ,
ќонуни мазкур ва дигар санадњои њуќуќии байналмиллалї, ки Љумњурии Тољикистонро
эътироф кардааст, ташкил медињанд.
Дар бораи ин ќонун тавассути меъёрњои алоњида љавобгарии иттињодияњои љамъиятї, динї
ва дигар ташкилотњои ѓайритиљоратї, масъулияти васоити ахбори омма барои пањн
кардани маводи экстремистї ва амалигардонии фаъолияти экстремистї, масъулияти
шахсони мансабдор ва хизматчиёни давлатї барои фаъолияти экстремистї љавобгарии
шахсони воќеї барои фаъолият ва ѓайраро танзим намудааст. Њамзамон, дар дигар
санадњои ќонунгузории ЉТ барои фаъолияти экстремистї љавобгарии љиноятї, маъмурї ва
гражданї пешбинї шудаанд.
Маќсади дигареро, ки ќонуни мазкур дар пеши худ гузоштааст, ин ташаккули вазъи
тоќатнопазирї дар байни мардуми љумњурї нисбати экстремизм мебошад. Ташаккули
вазъи тоќатнопазирї дар байни мардуми љумњурї нисбати экстремизм – ин ба вуљуд
овардани њиссиёти нафратовар ва мањкумкунанда нисбати пайдо гардидани њама гуна
зуњуротњои экстремистие мебошанд, ки амнияти љамъиятї ва давлатї, њуќуќ ва озодињои
инсон ва шањрванд, сохти конститутсионии љумњуриро халалдор мекунад.
Мувофиќи маќсади гузоштааш ќонуни тафсиршаванда одамонро ба эњтиром
намудани њуќуќ ва озодињои конститутсионии њамдигар, риоя кардани амнияти љамъиятї
ва тамомияти арзии ЉТ даъват менамояд. Ташаккули вазъи тоќатнопазирро нисбати
эксремизм ба усулњои гуногун, ба монанди истифодаи васоити ахбори омма, корњои
фањмондадињї дар байни ањли љомеа гузаронидани конфронсњо, семинарњо, маљлисњо
инчунин истифода аз васоити шабакаи љањонии интернет метавон ба роњ монд. Маќсади
нињоние, ки Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи мубориза бар зидди экстремизм»
гузоштааст, ин ошкоркунї, пешгирї ва роњ надодан ба фаъолияти экстремистї, рафъи
сабабњо ва шароитњое, ки ба пайдошавии экстремизм мусоидат мекунанд, мебошанд.
Ошкоркунии фаъолияти экстремистї – ин љустуљў муайян ва муќаррар намудани фаъолияти
шахсони воќеї ва њуќуќї вобаста ба банаќшагирї, ташкилкунанда, тайёр кардан ва иљрои
амалњои хусусияти экстремистї дошта, мебошанд.
Пешгирї ва роњ надодан ба фаъолияти экстремистї – ин фаъолияти маќсадноки
маќомоти давлатї, љомеаи шањрвандї, шахсони воќеию њуќуќї љињати роњ надодан ба
љалби шахсони дигар барои анљом додани фаъолияти экстремистї, ќатъ гардонидани иљрои
фаъолияти экстремистї мебошад. Пешгирии фаъолияти экстремистї бо маќсади роњ
надодан ё вазнинтар нагардонидани оќибатњои ба љамъият хавфнок ва зарарноки
фаъолияти экстремистї анљом дода мешавад. Рафъи сабабњо ва шароитњое, ки ба
пайдошавии экстремизм мусоидат мекунанд – ин фаъолияти маќсадноки маќомоти давлатї,
љамъиятї, шахсони воќеї ва њуќуќї љињати муайян ва бартараф намудани сабабњое, ки
боиси пайдо гардидани экстремизм шудаанд ва шароитњое, ки барои пайдошавии
экстремизм муњити муайянеро ба вуљуд меоранд, мебошад. Дар баробари ин бо фармони
Президенти Љумњурии Тољикистон аз 28 – уми марти соли 2006 тањти раќами №1717
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Консепсияи ягонаи Љумњурии Тољикистон оид ба мубориза бар зидди терроризм ва
экстремизм (ифротгарої) тасдиќ шудааст.
Љумњурии Тољикистон Консепсияи ягонаи оид ба мубориза бар зидди терроризм ва
экстремизм (ифротгарої) – ро бо маќсади баланд бардоштани самарабахшии мубориза бар
зидди терроризм мутобиќи ќонунгузорї ва ўњдадорињои байналмиллалии дар ин соња ба
зимма гирифтааш ќабул намудааст, ки ин Консепсия аз системаи аќидањо оди ба мўњтаво,
санадњои асосї ва шакли мубориза бар зидди терроризм иборат буда, инчунин омилњои
муњими сиёстаи давлатии Љумњурии Тољикистонро дарбар мегирад.
Мубориза бар зидди терроризм ва экстремизм (ифротгарї) бояд ба ошкор намудан,
пешгирї ва аз байн бурдани кирдорњои зиддињуќуќї, ногузирии љазо барои њама гуна
љиноят, њифзи њуќуќи инсон ва амниятњои шахсї, сарфи назар аз миллият, шањрвандї,
эътиќоди динї аќида ва нуќтаи назар нигаронида шавад. Инчунин тибќи созишномањои
байналмиллалї Љумњурии Тољикистон вазифадор аст ќаламрави худ ба фаъолияти
террористон паногоњ фароњам наорад, системаи самарабахши муборизаро зидди
мабалаѓгузории терроризм ва экстремизм таъсис дињад, таблиѓоти террористї ва
экстремистиро пешгири намояд. Экстремизми (ифротгарої) имрўз ба манфиатњои
Љумњурии Тољикистон ва тамоми љомеаи љањонї тањдид мекунад. Дар чунин шароит
Љумњури Тољикистон дар Љумњурї ва љањон ташкил додани системаи муассири мубориза
бар зидди терроризм ва экстремизмро вазифаи афзалиятноки худ мешуморад. Мубориза
бар зидди экстремизм (ифротгарої) ќисми таркибии таъмини амнияти на танњо Љумњурии
Тољикистон, балки тамоми љомеаи љањонї мебошад. Вазъи буњронии љомеа, пеш аз њама
дар иќтисодиёт, мављудияти муноќишањои иљтимоию сиёсї дар муносибатњои
байнидавлатї ва байнимазњабї номукамалии заминаи меъёрии њуќуќї, ки проблемањои
бањсноки минтаќавї ва байналмилалиеро танзим менамояд, барои ба миён омадани чунин
љиноятњо ба монанди терроризм ва экстремизм мусоидат мекунад.
Аз ин рў, мубориза бар зидди терроризм ва экстремизм (ифротгарої), ки ваќтњои охир
хусусияти байналмилалї гирифтан, бояд дар асоси тадбирњои маљмўии умумидавлатии
муќовимат анљом дода шавад. Заминаи муњими чунин система, маркази асосии танзимгари
муносибатњои байналмиллалї бояд Созмони Милали Мутањид ва заминаи устувори
санадњои байналмилалии љомеаи љањонї стратегияи глобалии муќовимат ба тањдид хатари
навро ташаккул ва татбиќ намояд.
Маќсад ва вазифањои мубориза бар зидди терроризм ва экстремизм (ифротгарої) дар
Консепсияи мазкур ќайд шуда, аз инњо иборатанд:
1.
Таъмини њифзи амнияти Љумњурии Тољикистон, шањрвандони он ва дигар
шахсони дар ќаламравии он ќарордошта аз тањдиди терроризм ва экстремизм (ифротгарої)
2.
Барњам додани тањдиди терроризм ва экстремизм (ифротгарої) дар ќаламрави
Љумњурии Тољикистон.
3.
Дар ЉТ фароњам овардани фазои оштинопазир нисбат ба терроризм ва
экстремизм (ифротгарої) дар њама гуна шакл ва зуњуроти он.
4.
Ошкор намудан, аз байн бурдан ва пешгирии сабаб ва шароите, ки боиси дар
ЉТ ба миён омадан ва пањн шудани терроризм ва экстремизм (ифротгарої) мегардад.
Инчунин, рафъи оќибатњои љиноятњои дорои хусусияти террористї ва экстремистидошта.
5.
Баланд бардоштани самарабахшии њамкорињои муштараки маќомоти
салоњиятдор љињати пешгирї, ошкор намудан, бартарафсозї ва тањќиќи љиноятњои дорои
хусусияти террористї ва экстремистидошта, ошкор ва пешгирии фаъолияти ташкилот ва
шахсоне, ки дар иљрои фаъолияти террористї ва экстремистї иштирок намудаанд.
Инчунин, муќовимат ба маблаѓгузории амали террористї.
6.
Тањияи муносибати умумии субъектњое, ки бар зидди терроризм ва экстремизм
(ифротгарої) мубориза мебаранд.
7.
Таќвияти наќши давлат, чун кафили амнияти шахсї ва љомеа, дар шароите, ки
тањдиди терроризм ва экстремизм беш аз пеш меафзояд.
8.
Татбиќи меъёрњои њуќуќи байналмилалї љињати муќовимат ва маблаѓгузории
амалї террористї ва экстремистї.
9.
Ташаккули заминаи зарурии меъёрњои њуќуќии байналмилалии њамкорї бо
созмонњои байналмиллалї ва давлатњои љањон ва ташкили заминаи њуќуќї, рушд ва
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мутаносибии меъёрњои њуќуќї байналмиллалї ва њамкорињои миллї дар соњаи мубориза
бар зидди терроризм ва экстремизм (ифротгарої).
10.
Бењтар намудани њамкорињои сохторњои ќудратї ва маќомоти давлатии
назорати молиявї бо созмонњои байналмилалї љињати ошкор намудан ва пешгирии
маблаѓгузории терроризми байналмиллалї.
Љињати ноил шудан ба маќсадњо ва њалли вазифањои мубориза бар зидди терроризм
ва экстремизм (ифротгарої) Љумњурии Тољикистон принсипњои зайлро ба роњбарї
мегирад.
- муборизаи беамон бар зидди терроризм ва экстремизм
- таъмини ногузории љавобгарии њам шахсони њуќуќї ва њам воќеї барои иштирок дар
фаъолияти терроризм ва экстремизм
- муносибати маљмўи барои муќовимат бар зидди терроризм ва экстремизм
(ифротгарої) бо истифодаи њама тадбирњои пешгиркунанда, њуќуќї, сиёсї, иљтимоию
иќтисодї
- муќовимат љињати дар кушишњои байналмиллалии мубориза бар зидди терроризм ва
экстремизм (ифротгарої) истифода набурдани «стандартњои дугона»
- риояи ќатъии принсип ва меъёру умумиэътирофгардидаи њуќуќи байналмиллалї.
Таъмини иљрои Консепсия – ин маљмўи тадбирњо, фаъолияти маќсадноки маќомоти
давлатию институтњои љамъиятї ва инчунин шањрвандоне, ки дар ошкор ва пешгирии
кирдорњои мухталифи хислати террористї ва экстремистї ва муќовимати онњо иштирок
менамояд ба њисоб меравад. Системаи таъмини мубориза бар зидди терроризм ва
экстремизм мутобиќи Конститутсияи ЉТ Кодекси љиноятии ЉТ Ќонуни ЉТ «Дар бораи
мубориза бар зидди экстремизм (ифротгарої)» ва дигар санадњои меъёри њуќуќї ташкил
медињад. Дар баробари ин як ќатор санадњои њуќуќи байналмилалї марбут ба фаъолияти
экстремизм ќабул гардидааст. Санадњои њуќуќии байналмилаллие, ки ба мубориза бар
зидди экстремизм равона карда шудаанд ва Љумњурии Тољикистон онњоро эътироф
кардааст, вобаста ба доираи амалашон ба санадњои њуќуќии байналмиллалии универсалї,
минтаќавї ва байнидавлатї таќсим мешаванд. Ба санадњои њуќуќии байналмилалии
универсалие, ки ба мубориза бар зидди экстремизм равона карда шудаанд инњо дохил
мешаванд:
- Эъломияи умумии њуќуќи башар.
- Конвенсия – «Дар хусуси суиистифодаи муњољират ва таъмини имкониятњои
баробарї ва муомила бо муњољирони мењнатї» аз 02.10.2006. №358.
- Конвенсия «Дар бораи барњам додани њама гуна шаклњои табъизи занон» аз
26.06.1993. №831
- Конвенсия «Дар бораи ёрии њуќуќї ва муносибатњои њуќуќї оид ба парвандаи
шањрванди, оилавї ва љиної» аз 26.06.1993с №817
Ба санадњои њуќуќии байналмиллалии минтаќавие, ки ба мубориза бар зидди
экстремизм равона карда шудаанд, инњо дохил мешаванд:
- Конвенсияи ташкилоти њамкории Шанхай бар зидди терроризм, сепаратизм ва
экстремизм аз 30.01.2002с.
- Протокол дар бораи тамдиди Шартномаи амнияти коллективї аз 15.05.1992:
- Ќарор дар бораи Консепсияи њамкории давлатњои аъзои Иттињоди Давлатњои
Мустаќил дар мубориза бо терроризм ва дигар зуњуроти зуроваронаи экстремизм аз
11.10.2006с. №373.
Ба санадњои њуќуќии байнидавлатї, ки ба мубориза бар зидди экстремизм равона
карда шудаанд, дохил мешаванд.
- Созишнома байни Љумњурии Тољикистон ва Љумњурии халќии Хитой оид ба њамкорї
дар мубориза ба терроризм, сепаратизм ва экстремизм, ки дар таърихи 15-уми июни соли
2001 ба имзо расидааст. Созишномаи мазкур аз 21 – модда иборат буда, ин Созишнома
илова ба Конвенсияи Шанхай мебошад, ањкоми Конвенсияи Шанхай тамоми ањкоми ин
Созишномаро фаро гирифтааст. Забонњои корї барои њамкорї байни маќомоти
салоњиятдори Марказии Тарафњои Ањдкунанда дар доираи ин Созишнома тољикї, хитої
ва русї мебошад. Тарафњо метавонанд бо мувофиќи мутаќобила ба Созишномаи мазкур
таѓйирот ва иловањо ворид созанд. Ин Созишномаи мазкур дар рўзи 30-юм баъд аз бо
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роњњои дипломатї якдигарро огоњ намудани Тарафњои Ањдкунанда аз анљоми тартиботи
дохилидавлатї, ки барои эътибори ин Созишнома зарур мебошад, эътибор пайдо мекунад.
Созишномаи мазкур бемўњлат амал мекунад.
Дар шањри Душанбе 2 – юми сентябри соли 2003 дар ду нусха њар кадом бо забонњои
тољикї, хитої ва русї, ки эътибори яксон доранд, ба тањрир омадааст. Дар сурати ихтилоф
дар таъсири ањкоми ин Созишнома, Тарафњои Ањдкунанда матни русиро мавриди эътимод
ќарор медињанд. Созишномаи мазкур ба маќсади тањкими минбаъдаи њамкории Тарафњои
Ањдкунанда дар мубориза ба терроризм, сепаратизм ва экстремизм дар доираи Конвенсияи
Шанхай ќабул шудааст. Дар Созишномаи мазкур чунин омадааст:
1.
Ба маќсади татбиќи Конвенсияи Шанхай ва ин Тарафњои Ањдкунанда
њамкории худро дар соњаи фаъолияти илмї-тадќиќотии политсиявї, мубодилаи техника аз
худ кардан ва такмил додани техникаи политсия, истењсоли муштараки лавозимот ва
таљњизоти политсия, аз љумла дар њоли зарурот ба якдигар расонидани кумаки техникї ва
моддї, мустањкам менамояд.
2.
Мавод, воситањои махсус, таљњизот ва техника тарафњои ањдкунанда
наметавонанд ба тарафи сеюм супоранд.
- Њељ як аз тарафњои Ањдкунанда бар шахсоне, ки аз љониби тарафи Ањдкунандаи
дигар дар содир намудани кирдорњои экстремистї дошта набояд паногоњ бидињанд.
Маълумотњои мазкур дар моддаи 7 Конвенсияи Шанхай бандњои зеринро дарбар мегирад:
1) Маълумот дар бораи созмонњои террористї, сепаристї ва экстремистї ва аъзои
онњо, ки ба ќадри имкон ном, сохтор ва фаъолияти асосии созмонњо, инчунин ному насаб,
шањрвандї, мањалли истиќомат ё иќомат, аломатњои махсус, сурат, дактилаксонияи аъзои
он созмонњо ва дигар маълумоти лозима барои шинохтани онњоро фаро мегирад:
2) Маълумот дар бораи аз љониби созмонњои террористї, сепаристї, экстремистї ба
таври ѓайриќонуни тайёр, пањн ва тарѓиб намудани мавод (нашрияњо, аудио ва
видеокасетањо) дар бораи идеологияи терроризм, сепаратизм, экстремизм.
3) Маълумот ва мавод дар бораи таљрибаи ошкор, пешгирї кардан ва барњам додани
фаъолияти террористї, сепаристї ва экстремистї.
4) Маълумот дар бораи созмонњо ё шахсоне, ки маблаѓгузорї, таљњизоту аслиња ва
омузонидани фаъолияти террористї, сепаристї ва экстремистї фароњам меоранд ва дигар
маълумотњо.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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ҚОНУНГУЗОРИИ МИЛЛЇ ВА БАЙНАЛМИЛАЛЇ ДАР МУБОРИЗА БО ЭКСТРЕМИЗМ
Мутобиќи моддаи 14-и Конститутсияи ЉТ њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд ба воситаи
Конститутсия, ќонунњои љумњурї ва санадњои њуќуќии байналмилалие, ки аз тарафи Тољикистон эътироф
шудаанд, њифз мегарданд Системаи таъмини мубориза бар зидди терроризм ва экстремизм мутобиќи
Конститутсияи ЉТ Кодекси љиноятии ЉТ Ќонуни ЉТ «Дар бораи мубориза бар зидди экстремизм
(ифротгарої)» ва дигар санадњои меъёрї-њуќуќї ташкил медињад. Дар баробари ин як ќатор санадњои њуќуќи
байналмилалї марбут ба фаъолияти экстремизм ќабул гардидааст. Санадњои њуќуќии байналмилалие, ки ба
мубориза бар зидди экстремизм равона карда шудаанд ва Љумњурии Тољикистон онњоро эътироф кардааст,
вобаста ба доираи амалашон ба санадњои њуќуќии байналмилалии универсалї, минтаќавї ва байнидавлатї
таќсим мешаванд.
Калидвожаҳо: Экстремизм, қонунгузорӣ, ҳокимият, њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд, њизбњои сиёси,
созишномањои байналмиллалї, санадњои њуќуќи байналмиллалї.
НАЦИОНАЛЬНОЕ И МЕЖДУНАРОДНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В БОРЬБЕ С ЭКСТРЕМИЗМОМ
Согласно статье 14 Конституции Республики Таджикистан, Права и свободы человека и гражданина
регулируются и охраняются Конституцией, законами республики, признанными Таджикистаном
международно-правовыми актами. Система противодействия терроризму и экстремизму в соответствии с
Конституцией Республики Таджикистан, Уголовным кодексом Республики Таджикистан, Законом
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Республики Таджикистан «О борьбе с экстремизмом» и другими нормативными правовыми актами. В то же
время принят ряд международно-правовых актов, касающихся экстремизма. Международно-правовые акты,
направленные на борьбу с экстремизмом и признанные Республикой Таджикистан, в зависимости от сферы
действия подразделяются на универсальные, региональные и межгосударственные международно-правовые
акты.
Ключевые слова: экстремизм, законодательство, правительство, права и свободы человека и
гражданина, политические партии, международные соглашения, акты международного права.
NATIONAL AND INTERNATIONAL LEGISLATION IN THE FIGHT AGAINST EXTREMISM
According to Article 14. The rights and liberties of individual and citizen shall be protected by the Constitution,
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ЉАНБАЊОИ НАЗАРИЯВИЮ МЕТОДОЛОГИИ ОМЎЗИШИ ЭКСТРЕМИЗМИ ДИНЇ
Бобоева Ш.А.
Институти фалсафа, сиёсатшиносї ва њуќуќї ба номи А.Бањоваддинови АМИТ
Экстремизм ва терроризм падидањоии номатлуби иљтимої - сиёсї буда, зуҳури онњо
боиси оқибатҳои нохуш, аз ҷумла қатлу куштори сокинон, ба гаравгон гирифтани одамон,
тарконидани иншоотҳои маишиву фароғатӣ, ба сифати гарав рабудани воситаҳои гуногуни
нақлиёт ва амсоли он мегардад. Дар навбати худ, экстремизм хислати ҷудоихоҳӣ,
ифротгароӣ ва иғвоангезиро дар худ таҷассум намуда, оқибат ба содиршавии амалҳои
террористӣ оварда мерасонад. Ин падида ба шахс, ҷамъият ва давлат зарар расонида, боиси
вайрон гардидани меъёрҳои умумии ахлоқиву ҳуқуқӣ мегардад. Ҳамин аст, ки дар шароити
муосир ҳама гуна экстремизм ҳам ба кулли ҷомеаи ҷаҳонӣ, ҳам ба амнияти љомеањо таҳдиди
воқеан ҳам ҷиддӣ дорад. Экстремизм зуҳуротест, ки ба ташаккул ва рушди нињодњои
давлатї ва ҷомеаи шаҳрвандӣ халал мерасонад. Экстремизм ҳамчун таҳдиди воқеӣ ба
суботи ҷомеа таваҷҷӯҳи сиёсатмадорон, ходимони давлатию ҷамъиятї ва олимони соҳаҳои
гуногуни илм, махсусан илмҳои иҷтимоӣ-гуманитариро ба худ ҷалб намудааст. Аммо
мафҳуми “экстремизм” аз љониби олимону муњаќќиќон ва ќонунгузории давлатњои алоњида
таърифњои гуногун дода мешавад. Масалан, ҳануз дар асри XVIII файласуфи фаронсавӣ
Шарл Монтескё мафҳуми «extremus» -ро дар шакли сиёсӣ истифода намудааст. Муаллиф
дар маънидод кардани деспотизм дар ҳукмронӣ оиди мавқеи “баробарии қатъӣ”
навиштааст, ки он дар навбати худ чун “деспотизми шахсони танҳо” ва хафву хатар барои
кулли ҷомеа баромад мекунад. [5] Яъне, муаллиф изњор намудааст, ки яке аз принсипњои
идоракунии деспотизм (идоракунии номахдуд) ин тарсу вањм буда, њамаи одамон дар
давлатњои љумњуриявї ва деспотизмї баробаранд. Дар њолати аввал онњо барои он
баробаранд, ки онњо – њама чизанд, дар њолати дуюм – барои он ки онњо њељанд. [5] Дар
“Донишномаи мухтасари сиёсӣ”–и Муҳаммад Абдураҳмон Навруз бошад, ин мафҳум
чунин маънидод гардидааст: “Экстремизм – (фр. еxtremisme – моҷароҷӯй) – ақидаҳои
моҷароҷуёна ва ё амалиёти ниҳоят оштинопазирона зоҳир намудан дар сиёсат”. Дар ин
њолат мавсуф, мафњуми “экстремизм”-ро бештар ба сифати тарзи фаъолияти муйаян тавсиф
намудааст. [4. 353] Ҳамзамон, дар “Донишномаи сиёсӣ”–и Г.Н.Зокиров мафҳуми
экстремизм чунин тафсир ёфтааст: “Экстремизм (аз забони лотинӣ (extremus) гирифта шуда,
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маънои охирин, канораро дорад) – фаъолияти сиёсие, ки барои амалӣ гардидани мақсадҳои
авантюристӣ, моҷароҷӯии худ, зӯригарии ҷисмонӣ, услубҳои ҳарбӣ, террор ва фитнаро
истифода мебарад. Экстремизм самти осоиштагӣ, конститусионии ҳалли зиддиятҳои
сиёсиро мушкил гардонида, терроро васеъ истифода бурда, ба тезутундшавии зиддиятҳои
байнамилалӣ кӯмак мерасонад ва вонамуд месозад, ки масъалаҳоро ҳал менамояд. Тавре,
ки мебинем, муаллиф дар баробари тарзи фаъолият нишон додани экстремизм, њамзамон
алоќамандии онро бо терроризм ва халалдор сохтани муносибањои байналмилалї нишон
додааст. [1.553]
Олими украинагӣ А.Н.Колесник бошад, дар китоби худ “Сотсиалистическая свобода”
чунин овардааст: “Экстремизм – ин мафҳуми сиёсӣ аст, бинобар ин на ҳама амали канора
ва нуқтаи назари иртиљоиро ҳамчун экстремистӣ тавсиф додан мумкин аст, балки онҳоеро,
ки ба самти сиёсат дахолат мекунанд”. [3.55-56] А.Н. Колесник назар ба муаллифони ќаблї
доираи тавсифи экстремизмро мањдудтар сохта, танњо њолатњои муайянро ба он дахлдор
мешуморад. Муаллифи дигар Капто Александр дар китоби худ “Энсиклопедия мира”
овардааст, ки экстремизм ин њар гуна амале, ки ба ғасби зӯроваронаи ҳокимият ва ё ба таври
маљбурї нигоњ доштани он, инчунин ба тариќи зӯран тағйир додани сохти конститутсионии
давлат,њамлаи зўроварона ба амнияти ҷамъиятӣ, аз ҷумла ташкили гурӯҳҳои мусаллаҳи
ғайриқонунӣ ва ё иштирок дар онҳо бо мақсадҳои дар боло зикршуда мебошад. [2.676] Дар
умум, тавсифи муаллифи мазкур фарогири вазъи љомеа, хатарњои ба он тањдидкунанда ва
оќибатхои минбаъдаи экстремизм мебошад.
Тањлили андешањои муњаќќиќон нишон медињад, ки муаллифони номбаршуда, зери
мафњуми экстремизм хавфу хатар, фаъолияти мољарољўёна, зўран таѓйир додани сохти
конститутсионї, истифодаи террор дар роњи њалли масъалањои сиёсї ва ѓайраро
мефањманд. Мавриди зикр аст, ки вобаста ба масъалаи мазкур на танњо олимон ва
муњаќќиќони ватанию хориљӣ, балки дар ќонунгузорињои давлатњои алоњида таваљуњи
хосае зоњир намудаанд. Ҷумхурии Тоҷикистон дар байни давлатҳои Осиёи Марказӣ яке аз
аввалинҳо шуда, ќонунро “Дар бораи мубориза бар зидди экстремизм (ифротгароӣ)” (аз 8
декабри соли 2003, №69) қабул кардааст, ки ин нишонаи таваҷҷуҳи аввалиндараҷаи
ҳукумати мамлакат нисбат ба таъмини сулҳу субот, осоиштагиву амният, зиндагии шоистаи
мардуми кишвар ва муборизаи беамон алайҳи ҳама гуна зуҳуроти номатлуб мебошад.
Лозим ба ёдоварист, ки дар қонунгузории давлатҳои Осиёи Марказӣ мафњуми
“экстремизм” ба таври гуногун шарҳ дода шудааст. Агар дар Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон
“Дар бораи мубориза бар зидди экстремизм (ифротагроӣ), аз 8 декабри соли 2003, №69 ин
мафњум чунин ифода ёфта бошад: “Экстремизм изҳори фаъолияти ифротии шахсони ҳуқуқӣ
ва воқеӣ ба даъвати нооромӣ, дигаркунии сохти конститутсионӣ дар давлат, ғасби ҳокимият
ва тасарруфи салоҳияти он, ангезонидани нажодпарастӣ, миллатгароӣ, бадбинии иҷтимоӣ,
мазҳабӣ [6]”, пас дар Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи муқовимат ба экстремизм,
аз 2 январи соли 2020, №1655 ба тафсири мафҳум тағйирот ворид гардида, ба маънии том
оварда шудааст: “Экстремизм - ифодаи мафкура ва фаъолияти экстремистие, ки бо роҳи
зӯроварӣ ва амалҳои дигари зиддиқонунӣ ҳал намудани масъалаҳои сиёсӣ, чамъиятӣ,
иҷтимоӣ, миллӣ, нажодӣ, маҳалгароӣ ва динӣ (мазҳабӣ) равона карда шудааст”. [7]
Аз мафҳумҳои овардашуда мушоҳида кардан мумкин аст, ки дар таҳия ва қабули
қонуни нав аз соли 2020 калимаи “изҳор” ба “ифода” тағйир дода шуда, ба ҷои “фаъолияти
ифротӣ”, “фаъолияти экстремистӣ” омадааст. Агар дар қонуни аз соли 2003 қабул гардида,
экстремизм дар доираи фаъолияти шахсони ҳуқуқӣ ва воқеъӣ маҳдуд гардида бошад, пас
дар қонунгузории охирон он танҳо ҳамчун фаъолияти экстремистӣ оварда шудааст.
Ногуфта намонад, ки бо ҳузури фарқиятҳои ҷойдошта, инчунин дар тафсири мафҳуми
экстремизм дар ҳар ду қонунгузорӣ ба ҳам монандиро низ мушоҳида кардан мумкин аст,
мисол дар ҳар ду қонун низ таъкид гардидааст, ки ин падида ба барангезонидани (ё бо
амалҳои зиддиқонунӣ ҳал намудани) масъалаҳои нажодӣ, миллӣ, иҷтимоӣ, динӣ (мазҳабӣ)
равона карда шудааст.
Дар қонунгузории Ҷумҳурии Қирғизистон бошад мафҳумҳои “фаъолияти
экстремистӣ”ва“экстремизм” якҷоя оварда шудаанд: Фаъолияти экстремистӣ (экстремизм):
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1) фаъолияти иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ ё ташкилотҳои динӣ ва ё корхона, ташкилот ва
муасисаҳои дигар, ҳамчунин васоити ахбори омма новобаста аз шакли моликият, ва ё
шахсони воқеӣ, дар самти банақшагирӣ, ташкил, омода ва татбиқ кардани амалҳое, ки ба:
бо роҳи зӯроварӣ тағйир додани асосҳои сохти конститутсионӣ ва халалдор сохтани
тамомияти арзии Ҷумҳурии Қирғизистон; халалдор сохтани амнияти Ҷумҳурии
Қирғизистон; ба ғасб ва ё тасарруфи салоҳияти ҳокимият; ба таъсиси қувваҳои мусаллаҳи
ғайриқонунӣ; ба амалисозии фаъолияти террористӣ; ба бедор кардани ихтилофи нажодӣ,
миллӣ (байнимиллатҳо) ё динӣ, ҳамчунин ихтилофи иҷтимоии вобаста ба зӯроварӣ
(хушунат) ё даъват ба хушунатдошта;ба таҳқири шаъну шараф ба амалисозии
бесарусомониҳои оммавӣ, амалҳои авбошӣ ва вайронкории ба адоват ва бадбинии
идеологӣ, сиёсӣ, нажодӣ, миллӣ (қавмӣ) ё динӣ асосёфта, ё дар асоси бадбинӣ ё адоват
нисбат ба ягон гурӯҳи иҷтимоӣ равона гардидааст. [8]
Қайд кардан ба маврид аст, ки ҳангоми тафсири мафҳумҳо дар қонунҳои болозикр ҳам
фарқият ва ҳам шабоҳатро дидан мумкин аст. Умумияти мафҳуми “экстремизм” дар
қонунҳои Ҷумҳуриҳои Тоҷикистон ва Қирғизистон дар он аст, ки вобаста ба ин мафҳум
ҳамаи дар онҳо вожаҳои - барангехтани кинаву бадбинии миллӣ, нажодӣ, маҳалгароӣ
(этникӣ) ва динӣ истифода гардидааст.
Дар Қонуни Ҷумҳурии Қазоқистон “Дар бораи муқовимат бо экстремизм” бошад,
тафсири мафҳуми экстремизм чунин омадааст: экстремизм – аз ҷониби шахси воқеӣ ва (ё)
шахси ҳуқуқӣ, иттиҳодияи шахсони воқеӣ ва (ё) шахсони ҳуқуқӣ ташкил ва (ё) татбиқ
намудани амалҳо аз номи ташкилотҳое, ки тибқи тартиби муқарраргардида экстремистӣ
эътироф гардидаанд; аз ҷониби шахси воқеӣ ва (ё) шахси ҳуқуқӣ, иттиҳодияи шахсони
воқеӣ ва (ё) шахсони ҳуқуқӣ ташкил ва (ё) татбиқи амалҳое, ки мақсадҳои зерини
ифротгароӣ доранд: бо роҳи зӯроварӣ тағйир додани сохти констутсионӣ, халалдор
сохтани соҳибихтиёрии Ҷумҳурии Қазоқистон, тамомияти арзӣ, дахлнопазирӣ ва
тақсимнашавандагии ҳудуди он, халалдор сохтани амнияти миллӣ ва иқтидори
мудофиавии давлат, ғасби ҳокимият ва бо роҳи зӯроварӣ нигоҳ доштани ҳокимият, таъсис,
роҳбарӣ ва иштирок дар ташаккули ғайри қонунии низомӣ, ташкил ва иштирок дар
муқовимати экстремистӣ; барангезии бадбинии иҷтимоӣ, синфӣ (эктремизми сиёсӣ);
барангезии кинаю адовати нажодӣ, миллӣ ва қавмӣ, аз ҷумла онҳое, ки бо зӯроварӣ ё
даъват ба зӯроварӣ алоқаманданд (экстремизми миллӣ); барангезии кинаю адовати динӣ,
аз ҷумла бо зӯроварӣ ё алоқаманд бо зӯроварӣ, инчунин татбиқи ҳама гуна равишҳои динӣ,
ки ба амният, ҳаёт, саломатӣ, ахлоқ ва ҳуқуқу озодиҳои шаҳрвандон таҳдид мекунад
(экстремизми динӣ).[11]
Чун мебинем, мафҳуми экстремизм мутобиқи қонунгузории Тоҷикистон ва
Қазоқистон хусусиятҳои фарқкунандаи худро дорад. Ҳамин тавр, дар моддаи 1 Қонуни
Ҷумҳурии Қазоқистон “Дар бораи муқовимат бо экстремизм” ба сифати шаклҳои
мустақили
экстремизм
“ташкилоти
дорои
муноқишаҳои
мусаллаҳона
ва
иштирокдорон”ва“барангехтани кинаи нажодӣ ва синфӣ”оварда шудааст. Мутобиқи
моддаи 3, зербандҳои 3 ва 8 –и Қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон бошад, ба шаклҳои
фаъолияти экстремистӣ “ғасби ҳокимият ва тасарруфи салоҳияти он”, ҳамзамон
“амалисозии бетартибиҳои оммавӣ, амалҳои авбошӣ дар асоси бадбинӣ ё хусуматӣ,
идеологӣ ё сиёсӣ” дохил мешаванд. Лозим ба ёдоварист, ки дар муқоиса қонунҳои
давлатҳои зикршуда, фарқиятҳои назаррас низ доранд. Масалан, дар қонунгузории
Ҷумҳурии Қазоқистон мафҳуми экстремизм ба навъҳои экстремизми сиёсӣ, экстремизми
миллӣ ва экстремизми динӣ тақсимбандӣ гардидаст, ки дар қонунҳои давлатҳои дигар ба
назар намерасад.
Мавриди зикр аст, ки дар Қонунҳои Ҷумҳуриҳои Тоҷикистон, Қирғизистон ва
Қазоқистон зери мафҳуми “экстремизм” ҳолатҳои дигаркунии сохти конститутсионӣ дар
давлат, ғасби ҳокимият ва тасарруфи салоҳияти он, халалдор сохтани тамомияти арзӣ,
халалдор сохтани амният оварда шуда, тафсири онҳо ба ҳам наздик мебошад.
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Дар навбати худ, Ҷумҳурии Ӯзбекистон дар қонунгузории худ мафҳуми экстремизмро
чунин овардааст: экстремизм — зоҳиршавии шаклҳои шадиди амалҳое, ки ба ноустувории
вазъи ҷамъиятӣ- сиёсӣ,бо роҳи зӯроварӣ тағйир додани асосҳои сохтори конститутсионии
Ҷумҳурии Ӯзбекистон, ғасби ҳокимият ва азхудкунии салоҳияти он, барангехтани кинаю
адовати миллӣ, нажодӣ, этникӣ ва динӣ равона гардидааст. [10]
Дар муќоисаи ќонуни Љумњурии Ӯзбекистон бо ќонунгузории давлатњои зикршуда
маълум мешавад, ки дар ќонунгузории мазкур низ таваљљуњи асосї ба масъалаи
барангехтани кинаву бадбинии миллӣ, нажодӣ, маҳалгароӣ (этникӣ) ва динӣ равона карда
шудааст.
Чун мебинем, дар аксарияти давлатҳои Осиёи Марказӣ қонунгузории махсус дар
самти мубориза алайҳи экстремизм қабул гардида, дар доираи он тадбирҳои судманд
роҳандозӣ гардида истодаанд.
Дар ҳар давлати номбурдае, мафҳуми “экстремизм” қонунӣ тасдиқ гардидааст,
хусусиятҳои хоси худ мавҷуд буда, дар қонунгузории давлатҳои зикршуда, ин мафҳум
ҳамшабеҳи мафҳуми “фаъолияти экстремистӣ” мебошад. Бо ибораи дигар, мақомоти
қонунгузории ин давлатҳо экстремизмро пеш аз ҳама дар ихтилофи милливу нажодӣ ва
этникиву динӣ маънидод менамояд.
Хулоса, мафњуми экстремизм аз љониби олимон ва муњаќќиќон таърифњои гуногун
дода мешавад. Олимон ва муњаќќиќон зери мафҳуми экстремизм он хавфу хатар, фаъолияти
моҷароҷӯёна, зӯран тағйир додани сохти конститутсионӣ, истифодаи террор дар роҳи
ҳалли масъалаҳои сиёсӣ ва ғайраро мефаҳманд. Тањлили ќонунњои давлатњои Осиёси
Марказї нишон дод, ки дар онњо мафҳуми экстремизм пеш аз ҳама дар ихтилофи милливу,
нажодӣ ва этникиву динӣ маънидод шудааст.
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ЉАНБАЊОИ НАЗАРИЯВИЮ МЕТОДОЛОГИИ ОМЎЗИШИ ЭКСТРЕМИЗМИ ДИНЇ
Дар маќола љанбањои назариявию методологии омўзиши экстремизми динї тањлилу баррасӣ
гардидааст. Муаллиф ба тањлили андешањои муњаќќиќон ва ќонунгузории давлатњои Осиёи Марказї вобаста
ба тавсифи мафњуми экстремизм машѓул гардидааст. Таваљљуњи махсус ба монандӣ ва фарќияти љанбањои
ошкоркардаи олимону муњаќќиќон вобаста ба масъалаи мазкур нигаронида шудааст. Муаллиф ба хулосае
омадааст, ки мафњуми экстремизм аз љониби олимон ва муњаќиќон таърифњои гуногун дода мешавад. Олимон
ва муњаќиќон зери мафҳуми экстремизм он хавфу хатар, фаъолияти моҷароҷӯёна, зӯран тағйир додани сохти
конститутсионӣ, истифодаи террор дар роҳи ҳалли масъалаҳои сиёсӣ ва ғайраро мефаҳманд. Тањлили
ќонунњои давлатњои Осиёси Марказї нишон дод, ки дар онњо мафҳуми экстремизм пеш аз ҳама дар ихтилофи
милливу, нажодӣ ва этникиву динӣ маънидод шудааст. Ҳамзамон, тафсири мафҳуми “экстремизм” дар
қонунгузории давлатҳои Осиёи Марказӣ, алоқамандии он бо терроризм, хусусиятҳои хоси санадҳои меъёрӣҳуқуқии давлатҳои дар боло зикршуда, алоқамандии мафҳуми мазкур бо фаъолияти экстремистӣ, зӯран
тағйир додани сохти конститутсионӣ ва халалдор сохтани сулҳу суботи ҷомеаро нишон медињад.
Калидвожаҳо: экстремизми динї, экстремизми сиёсӣ, экстремизми миллӣ, Осиёи Марказӣ, фаъолияти
экстремистӣ, сохти конститутсионӣ, фард, ҷомеа, давлат.
ТЕОРЕТИКО – МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕЛИГИОЗНОГО
ЭКСТРЕМИЗМА
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В статье анализируется теоретико методологические аспекты изучения религиозного экстремизма.
Автор анализирует взгляды исследователей и законов государств Центаральной Азии по поводу определения
понятия религиозного экстремизма. Особое внимание уделяется сходству и различию аспектов выявленных
учеными и исследовательями по данному вопросу. Автор пришел к выводу, что понятие экстремизм со
стороны ученных и исследователей определяется по разному. Ученные и исследователи под экстремизмом
понимают угрозу, крайную деятельность, принудительное изменение конститутционного строя,
использование террора в решении политических вопросов и.т.д. Анализ законов Центрально-Азиатских
государств показывает, что в них понятие экстремизм прежде всего интерпретируется как национальное,
рассовое, этническое и религиозное разногласие.
Ключевые слова: религиозный экстремизм, политический экстремизм, национальный экстремизм,
Центральная Азия, экстремистическая деятельность, конститутционный строй, индивид, общество,
государство.
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS OF THE
STUDY OF THE RELIGIOUS EXTREMISM
The article analyzes the theoretical and methodological aspects of the study of religious extremism. The author
analyzes the views of researchers and laws of Central Asian states on the definition of the concept of religious
extremism. Particular attention is paid to the similarities and differences in the aspects identified by scientists and
researchers on this issue. The author concluded that the concept of extremism is defined in different ways. Scientists
and researchers understand extremism as a threat, extreme activity, forced change of the constitutional system, the use
of terror in resolving political issues, etc. An analysis of the laws of the Central Asian states shows that in them the
concept of extremism is primarily interpreted as national, racial, ethnic and religious disagreement.
Keywords: religious extremism, political extremism, national extremism, Central Asia, extremist activity,
constitutional system, individual, society, state.
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ОДОРОЛОГИЯИ КРИМИНАЛИСТӢ
Бобозода Б.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Бӯй қадимтарин пайванди тамос бо организмҳои зинда мебошад. Олимон ҳафт бӯи
асосиро фарқ мекунанд: мушкин, тунук, эфирӣ, гул, кофур ва ғализ (ифлос).
Аммо то айни ҳол муаммост, ки чаро баъзе бӯйҳо ба инсон таъсири оромкунанда
мебахшанд, дар он ҳоле ки дигарон боиси хашмгинӣ мешаванд?
Истилоҳи "одорология" аз калимаҳои лотинии "odor" (бӯй) ва «logos» (дониш, илм,
таълимот) сарчашма мегирад. Мафҳуми одорологияи судӣ дар энсиклопедияи ҳуқуқӣ
нишон дода шудааст, ки он ҳамчун системаи усулҳои таҳияшудаи илмӣ ва қонуниятҳои
ошкор кардан, ёфтан, гирифтан, нигоҳдорӣ ва таҳқиқи пайҳои бӯй бо мақсади истифодаи
минбаъдаи онҳо барои ҳалли вазифаҳои идентификатсионӣ дар мурофиаи ҷиноятӣ [1, с.96].
Аз ин ҷо бармеояд, ки объекти одорологияи криминалистї бўй ба шумор меравад. Пайҳои
бӯй кайҳост, ки ҳамчун манбаи иттилооти криминалистӣ хизмат мекунанд. Олими маъруфи
австриягӣ Ганс Гросс яке аз аввалинҳо шуда, истифодаи ҳайвонотро барои мақсадҳои
ҷустуҷӯӣ пешниҳод карда буд, ки қобилияти бӯйи онҳо аз қобилияти одамон чандин
маротиба бартарӣ дорад. Асри XX барои кишвари мо бо кушодани аввалин сагхонаҳо
барои сагҳои полис, рушди васеи парвариши сагҳои хизматӣ аҳамияти калон дорад. Барои
ёфтани бўй ѓайр аз шомаи одам, як ќатор воситањои илмї- техникиро истифода мебаранд.
Дар навбати аввал, бо биодетектор – саге, ки махсус ба бӯйи одам ё ба бӯйи ашёњои
нашъаовар ромкардашуда бо њамроњии кинолог бӯйро ёфта, сарчашмаи онро љустуљў
мекунанд.
Табибони тибби қадимии шарқ ба ҳисси бӯйи худ такя намуда, аз бӯйи бемор бемории
ӯро муайян мекарданд. Бемор агар бӯйи нони сиёҳи тару тозаро дошта бошад, пас ӯ маризии домана, пивои турш бошад- аз скрофула нишон медод. Табибон боварӣ доштанд,
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ки дар зери таъсири ин беморӣ тағйирот дар микрофлораи бадан ба амал омада, мубодилаи
моддаҳо халалдор мешавад, ки дар натиҷаи он бӯйи хос пайдо мешавад. Бӯйи ҳар як инсон
аз ҷиҳати генетикӣ муайян ва нотакрор аст. Онро на гурӯҳи хун ва на таркиби тағирёбандаи
химиявии он муайян намекунад.
Усули одорологӣ, ки дар мамлакати мо дар нимаи дуюми асри ХХ ба вуҷуд омадааст,
то ба экспертизаи муосири олфакторӣ табдил ёфтанаш роҳи тӯлонӣ ва душворро тай
кардааст. Сарфи назар аз танқиди мухолифони (рақибон) усули одорологӣ, натиҷаҳои
экспертизаи пайҳои бӯйи инсон айни замон дар амалияи тафтишотӣ ва судӣ васеъ истифода
мешаванд. Аҳамияти тадқиқоти идентификатсионии олфактории имрӯза ягон шубҳа ба
миён намеорад. Барои қонеъ кардани ниёз ба ин гуна маълумот аз ҷониби муфаттишон,
коршиносон бояд воситаҳои техникӣ ва тактикаи дуруст гирифтан, ҳифз ва таҳқиқи пайҳои
бӯйи дар ҷойи ҳодиса ҳосилшударо донанд. Дар бадани инсон, ҳар сония мураккабтарин
метаморфозаҳои дохили ҳуҷайра, ки ба барномаи генетикии фардии аниқ хосанд, рух
медиҳанд. Натиҷаи фаъолияти метаболикии ҳуҷайраҳои бадан, озод шудани моддаҳои
бӯйнок барои ҳар як инсон хос мебошад. Ҳамин тариқ, бӯйи инсон ба генетика, инчунин ба
синну сол, ҷинс, беморӣ ва ҳолати физиологии бадан вобаста аст.
Бӯйи асосӣ ба бӯйҳои марбут ба истеъмоли машруботи спиртӣ, маводи мухаддир,
хӯрокворӣ, доруҳо, инчунин бӯйҳое, ки ба фаъолияти ғадудҳои чарбӣ, гигиенаи шахсӣ
вобастаанд, ҷойгир карда мешавад. Бӯйи бадани инсон, новобаста аз хоҳиш ва иродаи ӯ
муҳимтарин маълумоти шахсиро дар бар мегирад. Моддаҳои бӯйи аз арақи бадани инсон
ҷудошуда ва инчунин хуни ӯ, ки ба ашёи моддӣ ворид шудааст, имкон медиҳад, ки шахс
идентификатсия карда шавад, ки ин барои илми криминалистӣ махсусан муҳим аст.
Мувофиќи назарияи идентификатсияи (айнияткунонӣ)-и криминалистї њар як чиз, њар як
одам ва њар як чондор, на фаќат бо аломатњои зоњирии худ, балки бо бўйи худ танҳо ба
худаш айнан њастанд.
Аз ин лињоз, ќайд кардан мумкин аст, ки дар олам зиёда аз 6 млрд хел бӯйи одам
мављуд аст.
Fайр аз инфиродӣ буданаш, бўй якчанд хусусиятњои хос дорад, ки ба туфайли онњо
имконияти буйро њамчун далел истифода бурдан ба вуљуд меояд. Аз он љумла:
а) бўй ба њолати газ њаст, ки доимо, бе танаффус бухор шуда меистад;
б) хусусияти ба қабати дигар объектњо ворид шуда, шиштанро дорад;
в) нисбатан устувор мебошад, ки ба мўњлати муайян нигоњ доштан мумкин аст.
Тадќиќотњои эксперименталӣ нишон медиҳанд, ки намунањои бўйњое, ки аз бадани одами
ҷинс, синну соли гуногун буда, аз катраи хуни онњо ва аз қабати мӯйи онњо гирифта шуда,
аз якчанд рўз то 16 сол нигоњ дошта шудааст.
Ба ин хусиятњои хоси бўй нигоњ накарда, ёфтан ва гирифтани онњо хеле мушкил
мебошад.
Мушкилии ёфтани бўй, хусусан дар љои кушод, ба якчанд омилњо марбут аст. Омилњои
асосӣ аз инњо иборатанд:
1. Аз биниву шомма (димоғ) вобаста аст. Чӣ хеле ки маълум аст, бинӣ яке аз узвњои
асосии одам буда, аъзои шомма дорад, ки вазифаи химиявиро иљро мекунад.
Шомма бошад, яке аз узвњои панљгонаест, ки бўйњоро њис мекунад. Дар ҷойи њодиса,
дар байни одамон гашта, бўйи оддии одамонро њис намекунем. Сабаб дар он аст, ки ба бўйи
одамҳо мо одат кардаем. Зеро, агар одам дуру дароз як хел бӯйро њис кунад, масалан, бӯйи
одам, бўйи хона, љойи кор, ба онњо одат карда, дигар онро «њис» намекунад ва баръакс,
одам ба як муҳити бегона ворид шавад, бӯйи љойи «нав»-ро худ ба худ хис мекунад. Умуман,
пай бурдани бўй аз њаракат, намии њаво ва њолати силсилаи асаб вобаста аст.
Ќайд кардан бамаврид аст, ки баъзе одамњо бӯйро умуман њис намекунанд, ки онро
касалии аносмия меноманд.
Яке аз хусусиятњои бўй, чи хеле ки дар боло ќайд шуда буд, доимо бухоршавии он аст.
Ин љараён дар навбати худ аз тезии шамол, аз вазъи боду њаво, яъне аз дараљаи гармӣ ё
хунукии фазо ва аз рутубати он вобаста аст. Fайр аз ин будан ё набудани бўй дар љойи
њодиса аз муҳити атроф, ки дар он љо љиноят содир шудааст, бевосита марбут аст.
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2. Дар љойи њодиса будан ё набудани пайи бўй аз намуди худи бўй марбут аст.
Масалан, бӯйи керосин, бензин, одекалон, духи ва бӯйи дигар хели атриёт, аз љумлаи бўйњои
тезбухоршаванда мебошанд.
3. Боридани барфу борон, бо баробари нест кардани дигар пайњо асари бӯйро њам
барбод медињад.
Хусусиятњои бўй ва омилњои мушкил сохтани ёфтани он таќозо мекунад, ки њар чӣ
зудтар ба љойи њодиса рафта, њар чӣ тезтар бўйњоро ёфта гирифта истифода бурдан лозим
аст.
Пайҳои бӯй як ташаккули газист, ки дорои маълумоти босифат дар бораи объекти
моддӣ мебошад [2, с.11].
Пайҳои бӯйро шахс дар ашё метавонад дар натиҷаи тамоси якдафъаина (пайҳои пой,
афтидани қатраи хун) ё тамоси дуру дароз (олоти ҷиноят) боқӣ гузорад. Пайдоиши бӯй на
танҳо дар вақти содир шудани ҷиноят, балки ҳангоми амалҳои омодагӣ ва кӯшиши пинҳон
кардани пайҳои ҷиноят низ пайдо мешаванд. Ҳангоми азназаргузаронии ҷойи ҳодиса эҳсоси
ин ё он бӯй (бензин, маводи мухаддир, тамоку, атр) бояд ба назар гирифта шавад, зеро бӯйҳо
миқдори зиёди иттилооти дорои аҳамияти судӣ доранд. Шахсе, ки ҷиноят содир кардааст,
фикр мекунад, ки пайи ангуштони дасташро дар ҳама он ашёҳое, ки пай боқӣ гузоштааст,
тоза карда, нест кардааст. Новобаста аз оне ки ҷинояткор ҳар қадар кӯшиш карда, пайи
худро нест кардан хоҳад, вай албатта аз худ як пайро боқӣ мегузорад - ва ин ҳам бошад,
бӯйи худи ӯст, зеро ҳар як инсон бӯйи нотакрори худро дорад.
Ҷинояткор олотҳои ҷиноятро омода карда, дар бораи роҳҳои фирор фикр мекунад
(масалан, ресмонро нигоҳ медорад), худро пинҳон мекунад (айнак, парик, ниқоб), ашёи
дигари заруриро (сумка, доруҳо) нигоҳ медорад. Дар ҳамаи ин ашё пайҳои бӯйи ӯ боқӣ
мондааст. Бояд қайд кард, ки тоза кардани пайи ангуштҳо аз силоҳ душвор нест, аммо
решакан кардани бӯй душвортар аст, зеро моддаи арақ дар ноҳамвории силоҳ боқӣ
мондааст.
Барои бӯйро аз љойи њодиса гирифта, нигоњ доштан аз тарафи криминалистон якчанд
усулҳои илмї-техникї кор карда, тавсия карда шудаанд. Яъне, бўй дар навбати аввал љисм,
модда буда нафаќат дар одам балки дар њамаи чизњо ва љондорњо мављуд аст.
Fайр аз ин, бўй якчанд хусусиятњои хоса дорад, ки бо туфайли онњо имконияти буйро
њамчун далел истифода бурдан ба вуљуд моеяд. Аз он љумла:
а) бўй ба њолати газ њаст, ки доимо, бе танаффус бухор шуда меистад;
б) хусусияти ба ќабати дигар объектњо ворид шуда шиштан дорад;
в) нисбатан устувор мебошад, ки ба мўњлати муайян нигоњ доштан мумкин аст.
Тадќиќотњои эксперименталї нишон додаст, ки намунањои бўйњое, ки аз бадани одами
чинсу синну соли гуногун буда, аз катраи хуни онњо ва аз ќабати мўи онњо гирифта шуда
буданд, аз якчанд рўз то 16 сол нигоњ дошта шудааст (12).
Ба ин хусиятњои хоси бўй нигоњ накарда ёфтан ва гирифтани онњо хеле мушкил
мебошад.
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ОДОРОЛОГИЯИ КРИМИНАЛИСТӢ
Дар мақолаи мазкур оид ба масъалаҳои пайдоиш, мафҳум, таснифот ва аҳамияти одорологияи
криминалистӣ қайд карда шудааст. Инчунин дар мақола таҳлил карда шудааст, ки кормандони мақомоти
тафтишӣ, махсусан осореро қадр мекунанд, ки нобуд ё сохтакории он барои ҷинояткорон мушкилот ба бор
меорад, ба ин гуна пайҳо, пеш аз ҳама пайҳои одорологӣ (бӯй) дохил мешаванд. Муаллиф ќайд намудааст, ки
барои ёфтани бўи пусидани љасад детекторњои махсус дар амалияи тафтишотї истифода мешавад. Аз он
љумла, «Парус», «Поиск-1» ва ѓайра. Масалан, барои аниќ кардани дар нафаси ронандагон мављуд будани буи
нушокињои спиртдор найчачањаи махсусро истифода мебаранд.
Калидвожањо: одорология, криминалистика, суд, кормандони мақомоти тафтишӣ, буй, детекторњои
махсус.
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КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ОДОРОЛОГИЯ
Данная статья посвящена проблеме возникновения, классификации и значении криминалистической
одорологии. Работникам следственных органов особенно ценятся следы, уничтожение или маскировка которых
вызывают затруднения у преступников, к таким следам в первую очередь относятся одорологические (запаховые)
следы. Автор отмечает, что в практике исследований используются специальные детекторы для обнаружения запаха
разлагающихся трупов. В том числе «Парус», «Поиск-1» и другие. Например, специальная трубка используется для
обнаружения наличия алкоголя в дыхании водителей.
Ключевые слова: одорология, криминалистика, суд, следователи, запах, специальные детекторы.
CRIMINALISTIC ODOROLOGY
This article is devoted to the problem of the origin, classification and significance of forensic odorology. Workers of
investigative bodies especially value traces, the destruction or disguise of which causes difficulties for criminals, such traces,
first of all, include odorological (odor) traces. The author notes that in research practice, special detectors are used to detect
the smell of decomposing corpses. Including "Parus", "Poisk-1" and others or special tube is used to detect the presence of
alcohol in the breath of drivers.
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НАҚШИ ҶУМҲУРИИ ХАЛҚИИ ХИТОЙ ДАР СИЁСАТИ ХОРИҶИИ ҶУМҲУРИИ
ТОҶИКИСТОН
Ѓиёсизода Ањлиддин
Донишгоњи миллии Тољикистон
Ҷумҳурии Тоҷикистон баъди ба даст овардани Истиқлолияти давлатӣ кўшиш ба харҷ
медиҳад, ки бо кишварҳои бо давлати мо манфиатдор муносибатҳои гуногунҷабҳаро
барқарор ва мустаҳкам намуда, бо ин давлатҳо дар соҳаҳои гуногуни ҳаётӣ ҳамкории
назаррас намояд. Баъди пош хурдани Иттиҳоди Шӯравӣ кишварҳои дар ҳаяти он буда дар
вазъияти муташаниҷ ва тоқатфарсо қарор доштанд. Барои Ҷумҳурии Тоҷикистон
ҳамсарҳад будан бо Ҷумҳурии Халқии Хитой имконияти хубро барои ҳамкори кардан бо
ин кишвар фароҳам меовард. 4- уми январи соли 1992 Ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз
қадамҳои аввалин дар сиёсати хориҷии худ гузошт, зеро ки дар ин рӯз байни кишвари мо
ва Ҷумҳурии Халқии Хитой шартномаи тарафайн оид ба барқарор намудани муносибатҳои
дипломатӣ дар сатҳи сафорат ба имзо дароварда шуд. Рӯзи барқарор шудани муносибатҳои
дипломатӣ аз он шаҳодат медод, ки Пекин ба тамоми равандҳои сиёсии охири асри ХХ дар
мамлакатҳои баъди ИҶШС ба вуҷуд омада диққати амиқ зоҳир менамояд. Хитой дар
рўйхати давлатҳое буд, ки аввалин шуда истиқлолияти давлатии моро эътироф намуда буд.
Соли 1993 бо даъвати Ҳукумати Хитой аввалин сафари расмии раиси Шӯрои Олии
Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба Ҷумҳурии Халқии Хитой доир гардид. Эмомалӣ
Раҳмон аз шаҳрҳои Нантун, Шанхай ва Урумчи дидан намуд. Дар ҷараёни сафари корӣ
вохӯриҳои дӯстона ва корӣ бо шахсони воломақоми Хитой баргузор гардида, масъалаҳои
ба манфиати ду тараф дахл дошта, мавриди таҳлилу баррасӣ қарор дода шуданд. Дар
моддаи дувоздаҳуми эъломияи якҷоя қайд шуда буд, ки омилҳои зиёдеро мисол овардан
мумкин аст, ки барои барқарор намудани муносибатҳо байни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва
Ҷумҳурии Халқии Хитой сабаб шуда тавонад. Яке аз самтҳои муҳими ҳамкорӣ ин ҳамкорӣ
дар соҳаҳои иқтисодиёт ва савдо барои чи дар ҳамон давра ва чи даврони ҳозира маҳсуб
меёфт. Тарафҳо, ягонагии фикри худро дар ҳалли масъалаҳои муосир арз карданд ва ин дар
бастани шартномаҳои байнидавлатӣ дар соҳаҳои гуногуни ҷомеа таҷҷасум меёфт . Натиҷаи
асосии ин сафар ин дастгирии истиқлолияти ҷавони Тоҷикистон буда бе дастгирии ин
кишвар ноил шудан ба бисёр натиҷаҳо дар сиёсати берунӣ мушкилиҳои зиёдеро ба вуҷуд
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меовард. Вақте ки сафари дуюми расмии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 1996
ба Ҷумҳурии Халқии Хитой доир гардид, муколамаи сиёсӣ байни ин ду давлат ҷараёни
наверо ба худ касб кард. Хусусияти фарқкунандаи ин сафар дар он буд, ки дар ин сафар
соҳаҳои ҳамкории дуҷониба амиқу дақиқ шуданд. Ба ин соҳаҳо ҳамкорӣ дар самти хоҷагии
қишлоқ, нақлиёт, нассоҷӣ, истеҳсоли маҳсулоти минералӣ ва дигар соҳаҳои муҳими саноат
дохил мешуданд.
Яке аз хусусиятҳои фарқкунандаи ҳамкорӣ байни кишвари мо ва Чин дар он аст, ки
ҳамкорӣ да сатҳи бисёртарафа аз давраҳои аввали бадастории истиқлолият дар доираи
Созмони Ҳамкории Шанхай поягузорӣ шуда буд. Муҳаққиқон се давраи асосии ташкил ва
густариши Созмони Ҳамкории Шанхайро ҷудо намудаанд. Қадами аввал ин аз моҳи ноябри
соли 1989 ба декабри соли 1991 рост меояд ва ин давра ба барҳамхурии ИҶШС рост меояд.
Қадами дуюм аз моҳи декабри соли 1991 ба моҳи апрели соли 1997 рост меояд ва ин давра
ба гуфтугӯҳои дуҷониба байни 5 кишвар (Хитой, Россия, Қазоқистон, Қирғистон ва
Тоҷикистон) анҷом меёбад. Қадами сеюм аз моҳи апрели соли 1997 оғоз шуда дар ин давра
гуфтугуҳои бисёртарафа бо 5 давлати баробарҳуқуқи аъзои СҲШ асос меёбад. Мақсади
аввалиндараҷаи гуфтугўи якум ин мустаҳкам намудани боварӣ дар соҳаи ҳарбӣ ва дар сатҳи
дуюм бошад ин ҳамкорӣ дар соҳаҳои муҳими ҷомеа маҳсуб меёбад.
Муносибатҳои байни Тоҷикистону Чин аз соли 1997 боз ҳам мустаҳкам гардида, ба
худ шакли нави ҳамкориҳоро касб намуд. Дар ин давра Протокол оид ба батанзимдарорӣ
ва ҳали баҳсҳои байнисарҳадӣ қабул гардида, дар ноҳияи Мурғоби Вилояти Мухтори
Куҳистони Бадахшон нуқтаи гузаргоҳи сарҳадӣ ташкил шуд, ки таввасути ин гузаргоҳ молу
ашёи гуногуни истеҳсоли саноатӣ ба бозори байналмилалӣ ворид мешавад. Дар ҳамон сол
ҳайати намояндагии илмӣ аз Чин ба Тоҷикистон ташриф овард. Моҳи июни соли 1998
ҳайати намояндагӣ аз Вазорати савдои берунаи Чин ва Кумитаи Гумруки Чин барои
бастани як қатор созишномаҳои байниҳукуматӣ ба кишвари мо ҳузур оварданд, ки хело ҳам
манфиатбахш буд. Моҳи августи соли 1999 сафари сеюми Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба Ҷумҳурии Халқии Хитой сурат гирифт, ки мақсади ин
сафар баланд бардоштани сатҳи ҳамкориҳои дуҷониба буд. Дар ҷараёни сафар тарафҳо
вазъияти сиёсии ҳамон давраро мавриди баҳс қарор дода, аз ҷумла вазъияти Афгонистонро
яке аз мушкилии барои тамоми давлатҳои минтақа ва ҳамсоя арз намуда, ҳалли буҳрони
ҳарби-сиёсии дар ин кишвар ба вуҷудомадаро танҳо бо роҳи осоишта ва тибқи санадҳои
байналмилалӣ-ҳуқуқӣ баҳо доданд. Дар ҷараёни сафар Эмомалӣ Раҳмон роҳбарияти
давлати Чинро бо сафари расмӣ ба кишвари мо даъват намуд.
Моҳи июли соли 2000-ум аввалин сафари давлатии ҳайати намояндагии Чин бо
роҳбарии Сзян Сземиня ба Ҷумҳурии Тоҷикистон доир гардид. Сафари ҳайати
намояндагии Чин аз он далолат мекард, ки дар Тоҷикистон вазъияти сиёсӣ муътадил ва
ором аст. То ин вақт сафарҳои давлатӣ ва расмӣ дар ҳудуди Чин баргузор мегардиданд.
Дар натиҷаи гуфтугӯи тарафҳо эъломияи дутарафае қабул шуд, ки моддаи даҳи он хело
нуқтаи муҳимро дар худ дарҷ менамояд. Тибқи он, тарафҳо набояд ба корҳои дохилии
якдигар дахолат намоянд ва ҳуқуқу уҳдадории шаҳрвандони тарафайнро эътироф, риоя ва
ҳифз менамоянд. Тарафҳо иброз доштанд, ки Тоҷикистон ва Чин муносибатҳои таърихӣ ва
одатҳои бой дошта дар тули қарнҳо бо ҳам ҳамкорӣ ва зиндагии якҷоя кардаанд.
Роҳбарияти Чин аз дастгирии Роҳбари Тоҷикистон дар самти мустаҳкам намудани
истиқлолият, ягонагӣ ва ҳамкории иқтисодии кишвари мо ибрози бовари намуд. Тарафҳо,
ягонагии фикри худро оид ба ҳалли баҳсҳои байналмилалӣ ва минтақавӣ иброз намуданд.
Дар ин айём дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе саммити иштирокчиёни
форуми Шанхай баргузор гардид, ки Љумњурии Ўзбекистон ба сифати назоратчӣ баромад
кард. Моҳи августи соли 2000-ум Вазири ҶХХ оид ба корҳои ҳизбҳо Дай Бинго бо сафари
расмӣ ба кишвари мо ҳозир шуд. Дар ҷараёни мулоқот Эмомалӣ Раҳмон иброз намуд,ки
кишвари мо натиҷаҳои бадастомадаро дар соҳаҳои гуногуни ҷомеа бо дастгирӣ ва
ҳамкории Чин қадр менамояд ва кушиш ба харҷ медиҳад, ки ҳамкориҳоро дар дигар соҳаҳо
аз қабили тайёр намудани кадрҳои баландихтисос дар соҳаҳои саноат тақвият бахшад.
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Натиҷаҳои дуҷонибаи байни Тоҷикистон ва Чинро сафири ҶХХ дар Тоҷикистон У
Хунбин мусбат арзёбӣ намуда, иброз намуд, ки барои боз ҳам тараққӣ додани муносибатҳо
имкониятҳои васеъ хеле зиёданд. Моҳи апрели соли 2001 намояндаи ҳукумати ҶХХ ба
шаҳри Душанбе ташриф овард. Дар раванди мулоқот масъалаҳои асосии вобаста ба
инкишофу тараққии тарафҳо мавриди баҳсу мунозира қарор дода шуданд. Дар ҷараёни ин
сафар масаъалаҳои вобаста ба инкишофи дурудароз, аз ҷумла ташкили комиссияи
байниҳукуматӣ баррасӣ гардида, мақомоти муваққатӣ нисбати ин масъалаҳо ташкил карда
шуд. Дар аввали соли 2002 Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ҳайати
намояндагии Шӯрои давлатии Чинро бо роҳбарии Исмаил Аймат дар шаҳри Душанбе
пазируфт. Тарафҳо натиҷаҳои ҳамкории даҳсолаи байниҳамдигариро таҳлил намуда, ҳалли
баҳсҳои сарҳадиро дар мавриди аввал гузошта, натиҷаҳоро дар соҳаи иқтисодиёт ва савдо
мусбӣ арзёбӣ намуданд. Оид ба вазъияти давлати Афгонистон бошад, тарафҳо иброз
намуданд, ки нақши асосиро дар ҳалли ин баҳсҳо бояд Созмони Миллали Муттаҳид муайян
кунад. Моҳи майи ҳамон сол мулоқоти сарони давлатҳои Тоҷикистон ва Чин дар сатҳи нав
ва вазъияти минтақавӣ баргузор гардид. Дар ин давра дар Узбекистон ва Қирғизистон
қушунҳои ҳарбии зиддитеррористӣ бо роҳбарии ИМА ташкил карда шуд. Пекин оид ба ин
масъала дар аввал ягон ҳаракат анҷом надод. Баъдан маълум гардид, ки васеъ намудани
қушунҳои ҳарбӣ барои қисми шимолу ғарбии Чин наонқадар оқибати хуб дорад. Тирамоҳи
соли 2003 роҳбарияти вазорати корҳои хориҷии Чин Ли Чжаосин ба Душанбе ташриф
овард. Ҷонибҳо нақши Созмони Ҳамкории Шанхайро барои ҳалли баҳсҳои минтақавӣ ва
дастгирии савдои тарафайн бебаҳо арз намуданд. Дар самти сиёсат ҳамкориҳо дар самти
мубориза бо терроризм, экстремизм ва сепаратизм, дар самти иқтисодиёт ва савдо ташкили
комиссияҳои байниҳукуматӣ ва дастгирии савдои беруна мавзуъҳои баҳси мулоқот буданд.
Соли 2003 Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон дар ҷараёни Форуми
кишварҳои Осиё дар Хитой бо роҳбарияти ин давлат вохӯрӣ намуда, бештар ба соҳаи
иқтисод ва савдо таваҷҷуҳ зоҳир карда шуд. Соли 2005 барои Ҷумҳурии Тоҷикистон да
самти сиёсат бобарор маҳсуб мешавад,чунки дар ин сол бо сафари ҳайати намояндагии
Хитой ба Душанбе дар моҳи июл чаҳор шартномаи байниҳукуматӣ байни ин ду кишвар ба
тасвиб расонида шуд. Шартномаҳои батасвибрасида хусусияти иқтисодӣ – техникӣ
доштанд. Аз ҷумла, шартномаҳо байни ширкати Хуавей ва Тоҷиктелеком, инчунин барои
дастгирии сохтмони нақби Шар-Шар барои боз ҳам тақвияти ҳамкориҳо буд. Давраи нави
ҳамкориҳо байни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Халқии Хитой аз соли 2007 оғоз
меёбад.Аз ин сол сар карда, роҳбарияти Ҷумҳурии Тоҷикистон барои ҷалби сармоягузории
хориҷӣ баҳри инкишофи иқтисоди миллӣ кушишҳо ба харҷ медиҳад. Сармоягузорӣ аз
давлати Чин нисбат ба дигар кишварҳои ғарб барои Тоҷикистон хеле муфид аст. Дар ин
сафар масъалаҳои гуногуни иқтисодӣ аз паҳлуҳои гуногун ва барои бозори тоҷикон муфид
мавриди таҳлилу баррасӣ қарор дода шуданд. Дар рафти мулоқот бо роҳбари кумитаи
доимии умумихитоии намояндагон У Банго тарафҳо қайд намуданд,ки ҳамкории тарафҳо
дар заминаи манфиати тарафайн асос меёбад. Дар натиҷаи вохуриҳо бо ҳайатҳои
намояндагӣ шартнома “Оид ба дустӣ ва ҳамкорӣ” баста шуд[1. c.56].
Инчунин,
санадҳои
дигари
меъёрӣ-ҳуқуқӣ
дар
самти
мубориза
бо
терроризм,экстремизм ва сепаратизм барои минбаъда қабул шуданд. Дар ҷараёни гуфтугӯи
дуҷониба ҳамкориҳо дар соҳаҳои илм,фарҳанг ва маориф мавриди баҳс қарор дода шуданд.
27- уми августи соли 2007 сафари давлатии роҳбари Ҷумҳурии Халқии Хитой Ху Цзинтао
ба Тоҷикистон доир гардид,ки дар ҷараёни сафар масъалаҳои мубрами муосир чи дар сатҳи
минтақа ва чи дар сатҳи байналмилалӣ мавриди тафоҳум қарор гирифт. Тарафҳо
қаноатмандии худро аз ҳамкориҳои дуҷониба ва бисёрҷониба дар соҳаҳои гуногун иброз
намуданд. Дар поёни гуфтугӯҳо санадҳои байналмилалӣ- ҳуқуқӣ дар соҳаҳои гуногуни
ҷомеа аз ҷониби шахсони воломақоми ҳар ду тараф қабул гардид.
Агар ба муносибатҳои байналмилалии байни Тоҷикистон ва Чин аз соли 1992 то ин
замон назар намоем, пай бурдан мумкин аст, ки инкишофи муносибатҳо хусусияти
динамикӣ дорад. Хитой барои инкишофи саноати худ аз имкониятҳои дар давлатҳои Осиёи
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Марказӣ буда хело моҳирона истифода мебарад. Давлати Чин дар сиёсати берунаи худ аз
методҳои самарабахш истифода мебарад. Баъди пошхӯрии ИҶШС давлатҳои тоза ба
истиқлолият ноил шуда кушиш мекарданд, ки бо давлатҳои мутараққӣ ба мисли Россия ва
Хитой муносибатҳои гуногун дар сатҳи байналмилалӣ барқарор намоянд ва Ҷумҳурии
Тоҷикистон низ чун давлати тоза ба истиқлоли миллӣ ноил шуда аз ин қатор берун набуд.
Аз рўзи барқарор шудани муносибатҳои байни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии
Халқии Хитой инкишофи соҳаҳои иқтисодӣ ва савдоӣ хеле бузург ва назаррас аст. Дар ин
соҳаҳо як қатор санадҳои байниҳукуматӣ байни ҷонибҳо қабул гардид: протокол “Оид ба
иқтисод ва савдо”, протокол “Оид ба инкишофи сармоягузорӣ ва ҳифзи он”, протокол “Оид
ба нақлиёти автомобилӣ”, протокол “Дар соҳаи ҳамкорӣ дар самти энергетика ва
гармидиҳӣ” ва ғайраҳо. Ин санадҳо асоси ҳуқуқиро барои ҳарду тараф дар ин соҳаҳо
гузоштанд.
Бо дастгирӣ ва ташаббуси дуҷонибаи тарафҳо дар самти савдо динамикаи гардиши
молу маҳсулот байни ин ду давлат ба таври назаррас баланд шудааст. Тибқи омори соли
2017 гардиши молу маҳсулот байни ҶХХ ба 351,95 млн долларо ташкил медиҳад, ки нисбати
соли 2007 162 фоиз зиёд мебошад. Намудҳои асосии молу ашёе ки аз ҶХХ ба ҶТ ворид
мешаванд инҳоянд: электротехника, мошинҳои гуногун, маҳсулоти нассоҷӣ, маҳсулотҳои
технологияи комуникатсионӣ, мебел ва дигар маҳсулотҳо. Аз кишвари мо ба Чин бештар
алюминий ва маҳсулотҳо аз он металл ва дигар ашёҳо содир карда мешаванд. Ба Ҷумҳурии
Тоҷикистон аз Хитой технологияи нави комуникатсионӣ ва саноатӣ ворид мешавад, ки ин
барои беҳтар намудани истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ ва дар муддати кутоҳ истењсоли он
хело қулай аст. Дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон якқатор лоиҳаҳо аз ҷониби
сармоягузорони Чинӣ сармоягузорӣ карда мешавад: телекомуникатсия, хоҷагии қишлоқ,
сохтмон,саноати нассоҷӣ ва ғайраҳо. Натиҷаҳои ҳамкориро да самти телекомуникатсия
метавон таҷдиду азнавсозии роҳи автомобилгарди Душанбе – Айнї – Истаравшан – Хуҷанд
– Бустон – Чаноқ (сарҳад бо Ўзбекистон) бо дарозии 410 км бо маблағи умумии 296 млн
доллар арзёбӣ намуд. Инчунин, дар самти роҳсозӣ бунёди нақби “Шар- Шар” бо маблағи
40 млн доллар ва таҷдиду азнавсозии роҳҳои аҳамияти байналмилалидошта аз қабили
Душанбе – Кўлоб – Кулма – Қароқурум яке аз натиҷаҳои назарраси ҳамкориҳо маҳсуб
меёбанд. [2. C. 78]
Барои Ҷумҳурии Тоҷикистон масоили амният дар навбати аввал қарор дорад, зеро ки
кишвари мо бо Ҷумҳурии Исломии Афғонистон ҳамсарҳад мебошад ва дар ин кишвар то
ҳол маводи мухаддир дар гардиш аст. Аз давлатҳои баъдишуравӣ, Тоҷикистон аввлин
шуда, дар остонаи истиқлолият ба терроризм ва интиқоли маводи мухаддир рубарӯ шуд.
Соли 1998 дар Ҷумҳурии Тоҷикистон кормандони СММ аз ҷониби террористон ба қатл
расонида шуданд. Аз рўзи ташкилёбии қувваҳои мусаллаҳ ҶХХ ба соҳаи мудофиаи
мамлакати мо кумакҳои моддӣ аз ҷумла то соли 2010 дар ҳаҷми 10 млн доллар кумак
расонидааст.
Метавон хулоса намуд, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон бо Ҷумҳурии Халқии Хитой чи дар
сатҳи минтақа ва чи дар сатҳи байналмилалӣ муносибатҳои дӯстона намуда, ҳамкорӣ дар
заминаи эҳтиром ба арзишҳои миллию байналмилалӣ асос ёфта, ҳамчун шарики стратегӣ
барои боз ҳам тақвият додани ҳамкориҳои судманд мебошад.
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НАҚШИ ҶУМҲУРИИ ХАЛҚИИ ХИТОЙ ДАР СИЁСАТИ ХОРИҶИИ ҶУМҲУРИИ
ТОҶИКИСТОН
Мақолаи мазкур барои баррасӣ ва омӯзиши нақши Ҷумҳурии Халқии Хитой дар сиёсати берунаи
Ҷумҳурии Тоҷикистон бахшида шудааст.Таҳлил ва омӯзиши ин масъала яке аз мавзуъҳои мубрами сиёсати
байналмилалӣ ва дохилии ҷомеаи муосири Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. Муаллиф ин масъаларо аз нуқтаи
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назари ҳуқуқи байналмилалӣ ва қонунгузории миллии ҳарду давлат мавриди таҳлилу баррасӣ қарор додааст.
Дар мақола аз дастовардҳо ва натиҷаҳои ҳамкории байни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Халқии Хитой
дар тўли ҳамкориҳои гуногунсоҳа мавриди омӯзиш ва баррасӣ қарор дода шудааст. Мавҷуд будани
шартномаҳои байналмилалӣ - ҳуқуқии гуногун дар соҳаҳои муҳими ҳаёти ҷамъиятӣ ба муаллиф имконият
медиҳад, ки барои таҳлили ҳуқуқии он мусоидат кунад. Дар мақола аз маводҳои оморӣ ба таври васеъ
истифода шудааст. Муаллиф инчунин ҳамкориҳои гуногунҷабҳаи байни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии
Халқии Хитойро дар доираи ташкилотҳои байналмилалӣ, махсусан дар доираи Созмони Ҳамкории Шанхай
мавриди омӯзиш қарор дода, аз маводҳои ин ҳамкориҳо ба таври васеъ истифода бурдааст. Мақоларо
истифода аз маводҳои интернетӣ барои фаҳмиши оммавӣ илова мекунад.
Калидвожаҳо: ҳамкорӣ, давлат, муносибатҳои дипломатӣ, алоқа, СҲШ, ИДМ, истиқлолияти давлатӣ,
сиёсати хориҷӣ.
РОЛЬ КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ ВО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАНА
Данная статья посвящается рассмотрению и изучению Роль Китайской Народной Республики во
внешней политике Республики Таджикистан. Анализ и изучение данного вопроса являются одним из
актуальных тем в международном политике современного общество и национальном законодательстве
Таджикистана. Автор рассматривает и аналиризует настоящий вопрос с точки зрения международного
права и национального законодательства обоих стран. Актуальность изучаемой темы заключаеться также и
в том, что в ходе исследования можно выявить колоссальные резервные возможности углубления
взаимоотношений Республики Таджикистан и Китайской Народной Республики в многих аспектах торговоэкономической, политической, научно- технической и социально-культурной жизни в рамках ШОС. В
данном статье активно рассматривается и аналиризуется международно-правовые акты принятых между
Республики Таджикистан и Китайской Народной Республики. В данном статье активно аналиризуеться
статистические ресурсы и научные работы китайские учёны в отраслах международного права.
Ключевые слова: сотрудничество, государство, дипломатические отношения, связь, ШОС, СНГ,
государственное независимость, внешняя политика.
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ОСОБЕННОСТИ ВИДЕОСЪЕМКИ ОТДЕЛЬНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ
Гулмахмадзода И.Д.
Таджикский национальный университет
Для получения качественных видеофильмов в процессе следственных действий, а
также для дальнейшего использования видеозаписи в качестве источника вещественного
доказательства, следователь должен знать тактико-технические приемы осуществления
видеозаписи. На первоначальном этапе перед следователем возникают вопросы: есть ли
необходимость фиксировать ход и результаты следственного действия и кто
непосредственно будет заниматься фиксацией.
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По первому вопросу решение принимает следователь. Фиксация посредством
видеозаписи применяется, если описать следственное действие в протоколе сложно,
трудоемко либо не возможно. Обычно это такие следственные действия, как: следственный
эксперимент, проверка показаний на месте, осмотр места происшествия, предъявление для
опознания, допросы с участием сурдопереводчика. Реже видеозапись применяется при
проведении допросов, очных ставок и других следственных действий.
Видеосъемка требует определенных навыков и умений, которыми следователь владеет
не в совершенстве, поэтому приглашается специалист – обычно это сотрудник экспертнокриминалистического подразделения полиции, а иногда и оператора киностудии. Тогда
следователь может сосредоточиться на следственном действии, что очень важно для
качества хода и результатов. Этим и определяется решение второго вопроса [8, с.24-31].
Следователь вместе со специалистом должны обсудить все организационнотехнические мероприятия:
Определить объекты, подлежащие фиксации.
1.
Решить, какие виды и приемы видеосъемки следует применять.
2.
Выбрать вид технической аппаратуры, средства освещения объектов и
оптимальный вариант их размещения.
3.
Ознакомление специалиста с материалами уголовного дела, относящимися к
следственному действию, и если возможно, с место проведения следственного действия.
4.
Составление плана съемки.
Итак, следователь ставит перед специалистом общую задачу, разъясняет конкретные
цели, знакомит с материалами уголовного дела.
Как уже говорилось выше, специалист может выехать на место проведения
следственного действия. По прибытии он оценивает обстановку, подлежащую фиксации.
Далее необходимо составить план — сценарий при видеосъемки следственных
действий .
Сценарный план всегда составляется заранее совместно следователем и специалистом.
Порядок записи эпизодов должен соответствовать порядку проведения следственного
действия. При составлении плана обсуждаются приемы съемки, ориентировочные точки
расположения видеокамеры. Сценарный план имеет разные формы, но обычно
используется табличная форма.
Ход следственного действия предугадать порой сложно, поэтому план является
примерным.
Свою специфику имеет подготовка в зависимости от места проведения следственного
действия [8, с.24-31].
При следственных действиях, проводимых в органе дознания или следственном
подразделении, должно быть выделено помещение с нормальным освещением и акустикой,
изолированное от посторонних шумов (шум улицы, голоса в коридоре). В такое помещение
не должны заходить посторонние люди.
Выездные
следственные
действия
требуют
транспортного
обеспечения,
сопровождения конвойной группы и других субъектов. Необходимо учитывать погодные
условия.
Существуют некоторые особенности, касающиеся техники проведения следственных
действий. Они позволяют выделить следственные действия статического содержания
(допрос, очная ставка), а так же следственные действия динамического содержания характеризующиеся постоянным движением их участников (осмотр места происшествия,
следственный эксперимент). При видеофиксации следственных действий статического
содержания камера, как правило, устанавливается на штатив.
Изменение планов съемки осуществляется оператором при помощи трансфокации.
Следственные действия динамического содержания требуют активной работы оператора он осуществляет все перемещения камеры. Таким образом, при планировании таких
следственных действий, как допрос и предъявление для опознания необходимо подготовить
штатив [7, с.195-201].
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Работая по намеченному плану, специалист-оператор во время следственного
действия, по устной команде следователя, может переходить в другую точку съемки, менять
дистанцию съемки, переходить от одного объекта к другому.
Необходимо свести к минимуму устное общение следователя с оператором во время
съемки и заменить его жестами-сигналами, т.к. постороннее общение мешает и отвлекает от
восприятия основной и главной информации. Все мелкие организационные вопросы
решаются до начала видеосъемки.
Так как следователь большую часть съемки проводит в кадре, большое значение имеет
умение следователя держаться в кадре свободно, четко и ясно задавать вопросы. Этот навык
приобретается со временем. Следователь может заранее сформулировать вопросы и их
очередность.
При применении видеосъемки есть и положительные, и отрицательные моменты. Это
может создавать психологический дискомфорт следователю. Не стоит этого бояться взгляд со стороны позволяет увидеть ошибки и недочеты со стороны и уже не будут
допускаться впредь.
Основным способом фиксации следственных действий, является протокол, наряду с
которым разрешается применять технические средства и способы фиксации.
Видеозапись является одним из технических средств, дополняет протокол и
применяется, когда следственные действия носят динамичный характер и их сложно
описать в протоколе.
Зафиксированная информация позволяет решать следующие задачи:
- проводить многократный анализ эпизодов следственного действия, представляющих
интерес.
- реконструировать исходную обстановку места происшествия.
- выдвигать следственные версии.
- формировать материал для судебных экспертиз [6].
Применение видеосъемки имеет определенную последовательность. Выделим 4
основных этапа:
1. Принятие решения о целесообразности проведения видеозаписи.
Например, когда нужно зафиксировать динамичные следственные действия
(следственный эксперимент, проверка показаний на месте и т.д).
Подготовка к следственному действию.
Этот этап определяет в целом качество проведения съемочных работ и включает две
стадии: действия, предпринимаемые до выезда на место съемки; действия по прибытии на
место съемки33.
Эти стадии рассматривались более подробно в предыдущем параграфе работы.
Следователь перед видеосъемкой должен четко представлять себе структуру фильма.
Видеозапись можно разделить, как и протокол, на вводную, основную и заключительную
часть. Вводные и заключительные части носят удостоверяющие и поясняющие сведения
видеозаписи, а основная часть фиксирует ход и результаты следственного действия.
Все участники должны быть предупреждены о ведении съемки.
2.
Проведение следственного действия.
Следственное действие начинается с включением видеоаппаратуры.
Вводная часть видеофильма начинается одинаково во всех видах следственных
действиях: крупным планом выделяется лицо, которое проводит следственное действие —
он называет свою должность и фамилию, затем сообщает, какое следственное действие
проводится и по какому уголовному делу. Называет место, время, правовые основания
проведения видеозаписи. Далее представляют и запечатлевают поочередно всех участников,
которым разъясняют права и обязанности.
На этом вводная часть заканчивается, и начинается основная часть, непосредственно
само следственное действие. Видеосъемку желательно не прерывать, но это не всегда
возможно, например, когда нужно переместиться из одного пункта в другой, заменить
аккумулятор и т.п. Обо всех перерыва, их продолжительности и причинах, следователь
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должен сообщать участникам следственного действия. Причины перерыва фиксируются в
протоколе.
Лучше всего начинать съемку с общего плана, руководствуясь принципом "от общего
к частному". Необходимо зафиксировать ориентиры (постройки, развилку дороги и т.д.),
чтобы лучше понимать, где производилась видеосъемка.
Видеозапись средним планом позволяет понять, что именно случилось (кража,
убийство, ДТП и т.д) [5].
Крупным планом запечатлеваются места наибольшей локализации следов, тем самым
отвечая на вопрос, каков результат преступного деяния (труп, взломана дверь).
Детальным планом снимаются наиболее важные объекты — следы, повреждения,
мимика лица и др.
4. Завершающий этап.
Записывается после просмотра результатов фиксации и представляет собой
удостоверение участниками следственного действия правильности видеозаписи.
Видеозапись должна быть просмотрена всеми участниками следственного действия сразу
после его окончания, во избежание появления в ней изменений различного рода. Это не
всегда возможно — некоторые следственные действия проводятся на открытой местности,
иногда при не благоприятных условиях. Тогда просмотр и съемка заключительной части
проводятся в кабинете следователя.
В протоколе должны быть указаны:
•
тип и марка видеокамеры;
•
режим записи;
•
степень сжатия;
•
тип, марка и емкость носителя информации, на который производилась
запись;
•
условия, в которых осуществлялась видеозапись (например, освещение или
погодные условия);
•
тип и марка внешнего микрофона, в случае его применения;
•
тип и марка устройства, с помощью которого осуществлялась демонстрация
видеозаписи, и производилась перезапись на источник хранения информации [4].
"В протоколе также указывается тип (CD-R или DVD-R, 8- или 12- сантиметровый
размер диска), марка (производитель), заводской индивидуальный номер на внутреннем
радиусе диска; номинальная емкость диска; продолжительность записи; фактическая
емкость (размер, контрольная сумма) записанной информации в байтах.
Для того чтобы видеозапись на одноразовом DVD можно было воспроизвести на
компьютере или бытовом DVD -видеомагнитофоне, необходимо в видеокамере
осуществить финализацию диска. Процесс финализации диска является функцией всех
цифровых видеокамер, производящих запись видеоизображения на диски формата DVD, и
позволяет завершить (закрыть) сессию записи видеоинформации на диске. После
финализации дозаписать на одноразовый оптический диск какую-либо другую
видеоинформацию либо изменить записанную технически невозможно".
Необходимо отразить в протоколе и контрольную сумму диска для того, чтобы
максимально индивидуализировать его и защитить от подмены или изменения записанную
на нем информацию. Устройство подбирается в зависимости от поставленных задач и
следственных действий устройства с необходимой оптикой, источником питания, штативы,
выносной микрофон, носитель информации, на который будет записан видеофильм. Перед
началом видеосъемки необходимо проверить исправность аппаратуры, а также
позаботиться об аппаратуре, на которой будет просматриваться видеозапись после
окончания следственного действия. Для копирования информации с видеокамеры на
одноразовый
диск
следует
использовать
портативный
универсальный
многофункциональный рекордер, т.к. копированием при помощи компьютера
видеоизображение может быть искажено [1]. При подготовке к использованию цифровой
видеосъемки для фиксации процесса производства следственных действий возникает вопрос
выбора носителя информации, который больше остальных подойдет для видеозаписи в
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криминалистических целях. Делая выбор между форматами Digital 8 и Mini DV, следует
учитывать, пожалуй, лишь то, какой видеотехникой располагает следственное
подразделение, так как принципиальной разницы между данными форматами нет, они оба
обеспечивают достаточно высокое качество съемки. Формат Digital 8 используется также в
аналоговых видеокамерах Hi8. "Поэтому при выборе камере следует обратить внимание на
то, какими аналоговыми видеокамерами укомплектован следственный отдел, так как если
преобладают видеокамеры стандарта Hi8 и к ним имеется большое количество видеокассет,
то тогда выбор цифровой видеокамеры необходимо решить в пользу стандарта Digital 8
[10].
Решая вопрос о выборе цифровой видеокамеры для использования в
криминалистических целях, необходимо принимать во внимание еще и их габариты. По
сравнению с видеокамерами стандарта Digital 8, видеокамеры стандарта Mini DV более
компактны, что объясняется малыми размерами носителя цифрового видеоизображения"
[3]. При выборе типа видеокамеры необходимо учитывать место, условия, обстановку в
которых придется проводить видеозапись. Так, например, проведение следственных
действий на местности, поросшей кустарниками, либо в тесных помещениях (подвалах,
чердаках и т.п.) предполагает использование компактных видеокамер.
Некоторые следственные действия, например допрос, могут занимать достаточно
длительное время. А поскольку цифровые видеокамеры формата MiniDV имеют
ограниченное время записи — максимум до двух часов, в случае проведения длительного
допроса возникнет необходимость прерывания видеозаписи для смены носителя, что в
некоторых случаях может отрицательно сказаться на тактике допроса в целом. Видеозапись
в таких случаях рекомендуется осуществлять при помощи цифровых видеокамер,
сохраняющих видеоинформацию на встроенный жесткий диск (HDD), так как
продолжительность видеозаписи данными видеокамерами зависит от емкости диска и в
среднем составляет от 15 до 60 часов и более [9, с.76]. Таким образом, следователь совместно
со специалистом до начала следственного действия должен рассчитать приблизительную
его продолжительность и выбрать оптимальный носитель информации для записи.
Камеру необходимо хранить в специальном футляре, т.к. в ней множество хрупких
элементов. Также необходимо избегать попадания прямых солнечных лучей или яркого
искусственного света в объектив камеры. Нежелательно проводить съемку около линий
электропередач, проводов троллейбусов, трамвая, потому что это может вызвать помехи
изображения.
В неблагоприятных погодных условиях камеру следует укрывать чехлом, но не
герметичным — это может повлечь возникновение конденсата. После работы камеры на
улице в зимний период (от -20 °С и ниже), съемку в помещении нужно начинать после
полуторачасового перерыва. Современные видеокамеры оснащены автоматическим
отключением питания, при попадании влаги на механизмы. На дисплее появляется значок,
обязывающий прекратить работу, и если продолжать видеосъемку дальше, то камера
отключается автоматически. Работа видеокамеры на морозе ведет быстрое загрязнение
видеоголовок, а также появление сбоев в изображении и потрескивание на фонограмме.
Оптимально использовать две камеры — одну для работы на морозе, вторую для работы в
помещении [2].
Следует отметить, что на морозе становится хрупким кабель к выносному микрофону.
Поэтому, если не планируется проводить съемку на дистанции до говорящего человека
свыше трех метров, лучше использовать встроенный в камеру микрофон. В настоящее время
многие камеры имеют переключатели характеристик направленности и чувствительности
микрофонов, а также фильтры защиты от ветра и механических шумов. Так что если нет
возможности изолировать место съемки от фоновых шумов,
следует воспользоваться данной функцией камеры.
В пасмурную погоду, когда солнце низко над горизонтом, необходимо пользоваться
дополнительным освещением. В качестве дополнительного источника освещения могут
служить малогабаритные аккумуляторные внешние осветители, которые прикрепляются к
видеокамере. Такие устройства могут использоваться для дополнительного освещения
слишком темного переднего плана, глубоких теней, а также при съемке против света. Это
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обеспечит возможность устранения чрезмерного контраста. Все внешние осветители
делятся на те, которые питаются от аккумуляторов самой видеокамеры и те, которые
оснащены собственными. Аккумуляторы от увеличения нагрузки быстрее разряжаются.
Это необходимо учитывать. Для следственных действий наиболее оптимален второй
вариант.
Для статичных следственных действий, таких как очная ставка, допрос, необходим
штатив, во избежание колебаний и других помех в изображении. Если планируется
производить съемку из салона автомобиля, целесообразным будет обзавестись
специальным автомобильным штативом.
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ХУСУСИЯТҲОИ ВИДЕОСАБТЊОИ АЛОҲИДАИ АМАЛҲОИ ТАФТИШОТӢ
Дар мақолаи мазкур муаллиф қайд мекунад, ки барои ба даст овардани видеосабтњои босифат дар
ҷараёни амалҳои тафтишотӣ, инчунин барои истифодаи минбаъдаи видеосабт ҳамчун манбаи далелҳои
шайъї, муфаттиш бояд усулҳои тактикї-техникии анҷом додани видеосабтро хуб донад. Дар марҳилаи аввал
дар назди муфаттиш саволе ба миён меояд: оё зарурати сабти ҷараён ва натиҷаҳои амали тафтишотї ва касоне,
ки бевосита бо сабти видеої машғул мешаванд њаст?. Аз рӯи масалаи якум муфаттиш қарор ќабул мекунад.
Агар тасвири амалиёти тафтишотї дар протокол мушкил ё имконнопазир бошад, тавассути видеосабт чунин
амалиёт гузаронида мешавад,. Одатан, инњо чунин амалиётњои тафтишотї мебошанд, ба монанди: озмоиши
тафтишотї, баенот дар ҷои њодиса, азназаргузаронии ҷойи ҳодиса, пешниҳод барои тафриќа, бозпурсї бо
иштироки сурдотарљумон. Видеосабт ҳангоми гузаронидани бозпурсї, рўбарўкунї ва дигар амалиётҳои
тафтишотӣ камтар истифода бурда мешавад.
Калидвожањо: видеосъемки, следственные амали муфаттиш, допрос, қонун, ҳуқуқ.
ОСОБЕННОСТИ ВИДЕОСЪЕМКИ ОТДЕЛЬНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ
В данной статье автор отмечает, что для получения качественных видеофильмов в процессе
следственных действий, а также для дальнейшего использования видеозаписи в качестве источника
вещественного доказательства, следователь должен знать тактико-технические приемы осуществления
видеозаписи. На первоначальном этапе перед следователем возникают вопросы: есть ли необходимость
фиксировать ход и результаты следственного действия и кто непосредственно будет заниматься фиксацией.
По первому вопросу решение принимает следователь. Фиксация посредством видеозаписи применяется, если
описать следственное действие в протоколе сложно, трудоемко либо не возможно. Обычно это такие
следственные действия, как: следственный эксперимент, проверка показаний на месте, осмотр места
происшествия, предъявление для опознания, допросы с участием сурдопереводчика. Реже видеозапись
применяется при проведении допросов, очных ставок и других следственных действий.
Ключевые слова: видеосъемки, следственные действия, следователь, допрос, закон, право.
FEATURES OF VIDEO RECORDING OF INDIVIDUAL INVESTIGATIVE ACTIONS
In this article, the author notes that in order to obtain high-quality videos in the course of investigative actions,
as well as for further use of the video as a source of material evidence, the investigator must know the tactical and
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technical techniques of video recording. Initial questions to the investigator are: whether there is a need to record the
progress and results of the investigative action and who will directly deal with the recording. The first issue is decided
by the investigator. Video recording is used if it is difficult, time-consuming, or impossible to describe the investigative
action in the protocol. Usually these are such investigative actions as: an investigative experiment, checking the
testimony on the spot, examining the scene of the incident, presenting it for identification, interrogations with the
participation of a sign language interpreter. Less often, video recording is used during interrogations, confrontations,
and other investigative actions.
Keywords: video recordings, investigative actions, investigator, interrogation, law, law.
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ТАНЗИМИ ЊУЌУЌИИ ФАЪОЛИЯТИ МИЁНАРАВИИ БИРЖА
Давлатзода Ф.С.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Биржа шакли яклухти бозори доимоамалкунандаи молњои оммавї ё хариду фурўши
ќоѓазњои ќимматнок мебошад. Ба маънои дигар биржа яке аз унсурњои таркибии бозор ба
њисоб меравад. Истилоњи биржа (нидерл. beurs, нем. börse, фр. bourse, итал. bórsa, исп.
bolsa, англ. exchange) шахси њуќуќиест, ки фаъолияти доимии бозори биржаи мол, асъор,
коѓазњои ќиматнок ва олотњои молиявии њосилшударо таъмин менамояд. [3;297] Ба аќидаи
Рањимзода М.З. мафњуми биржаро аз нигоњи ташкилї, иќтисодї ва њуќуќї баррасї намудан
мумкин аст. [4;228]
Аслан, савдои биржавї бо ќарордодњои стандартї ё ќисмњо гузаронда мешавад, ки
њаљми онро њуљљатњои меъёрии биржа муќаррар мекунад. Пештар биржаро љой ё биное
мегуфтанд, ки дар он љо дар ваќти муайян одамони савдокунанда ва миёнаравњо, маклерњои
биржавї барои бастани ањдњо бо коѓази ќиматнок ё мол љамъ меомаданд. [5;112]
То даврањои љорї намудани компютер тарафњо оид ба ањд шифоњї гуфтушунид
мекарданд. Ќайд кардан бомаврид аст, ки фаъолияти биржавї ва њолати њуќуќии
миёнаравони биржа тавассути Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи биржаи молї ва
савдои биржавї» аз 23 декабри соли 1991, Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи
ќоѓазњои ќимматнок» аз 28 июни соли 2011 ба танзим дароварда мешавад. Инчунин, ба
сифати сарчашмаи ба танзимдарорї оиннома, ќоидањои савдои биржавї, шартномањои
намунавї, низомнома оид ба ќисмњои таркибии биржањо ва дигар њуљљатњои биржавї
баромад менамояд.
Танзими њуќуќии фаъолияти биржањои молї бо ду гурўњи санадњои меъёрї-њуќуќї ба
амал бароварда мешавад: 1) санадњои меъёрии танзимнамоии марказї (Ќонуни Љумњурии
Тољикистон «Дар бораи биржаи молї ва савдои биржавї дар Љумњурии Тољикистон» аз 23
декабри соли 1991; 2) санадњои меъёрї-њуќуќии локалї (њуљљатњои таъсисии биржа, ќоидаи
савдои биржавї, низомнома ва дигар санадњое, ки њолати њуќуќии ќисматњои таркибии биржа
ва кормандони онро муайян мекунад), дигар ќоидањое, ки аз љониби маќомотњои биржа
мутобиќи ќонунгузории љорї ќабул (тасдиќ) карда шудаанд.
Хусусияти фарќкунандаи ќонунгузории биржавї дар хусусияти махсусгардонидашуда
будани он ифода меёбад, яъне њар як намуди биржа ва фаъолияти биржавї бо санадњои меъёрїњуќуќии алоњида танзим карда мешавад. Амали қонуни дар боло ишорашуда танњо нисбати
биржањои молї пањн мегардад. Муносибатњое, ки аз фаъолияти биржаи мењнат, биржаи фондї
ва инчунин ќисматњои сохтории фондї ва асъории биржањои молї, молї-фондї ва универсалї
бармеоянд бо қонуни зикршуда танзим карда намешаванд. [6;270]
Биржањо дар њудуди Љумњурии Тољикистон бо тартиби пешбининамудаи қонун таъсис
дода мешаванд. Биржаро метавонанд њамаи шахсони њуќуќї ва воќеї таъсис дињанд, ба ѓайр
аз маќомотњои олї ва мањаллии њокимияти давлатї ва иљроия; бонкњо, муассисањои ќарзї, ки
тибќи муќаррароти ќонунгузорї иљозатнома барои амали намудани фаъолияти бонкї
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гирифтаанд; ширкат ва фондњои суѓуртавї ва сармоягузорї; шахсони воќеие, ки тибќи
муќаррароти конунгузорї наметавонанд ба фаъолияти соњибкорї машѓул бошанд.
Муассисони биржа њангоми интихоб намудани шакли ташкилї-њуќуќии он бояд
талаботњои боби 41 КГ ЉТ “Дар бораи ташкилотњои ѓайритиљоратї” ба инобат гиранд.
Иштирокчиёни касбии бозори ќоѓазњои ќимматнок шахсони њуќуќие буда метавонанд, ки
танњо ба фаъолияти касбї дар бозори ќоѓазњои ќимматнок машѓул буда метавонанд. Ба
онњо брокер, дилер, идоракунанда, ташкилоти клирингї, дорандаи фењрист ва
мањфуздоранда дохил шуда метавонанд ќайд менамояд Рањимзода М.З. [4;198]
Ба аќидаи Сангинов Д.Ш. миёнаравњои биржавї шахсоне мебошанд, ки амалї
сохтани ањдњои биржавиро омода месозанд, дар ЉТ бошад, њам ин ањдњоро амалї намуда
истода, одатан ба сифати брокерњо ва дилерњо низ баромад мекунанд. Миёнаравњои
биржавї дар биржањои молї фирмањои брокерї, идорањои брокерї брокерњои мустаќил
мебошанд. [9;298]
Фирмаи брокерї шахси њуќуќї мебошад, ки ба фаъолияти брокерии касбї машѓул
мебошад. Идораи брокерї филиал ё сохтори ба он алоќаманд мебошад, ки тавозун ва
њисоби њисоббаробаркунї дорад. Брокери мустаќил шахси воќеиест, ки ба таври
муќарраршуда ба сифати соњибкор ба ќайд гирифта шудааст ва фаъолияти худро бе таъсиси
шахси њуќуќї ба амал мебарорад. Дар биржаи молї ба фаъолияти брокерию диллерї
машѓул шудан танњо миёнаравњои биржавї њуќуќ доранд, гилдањои брокерї таъсис дињанд,
ки метавонад дар ассотсиатсияњо ва иттињодияњо бо тартиб ва шартњои муќаррарнамудаи
ќонунгузорї барои иттињодияњои љамъиятї (ташкилотњо) муттањид шаванд. Миёнарави
биржавї эътироф шудани шахс ўро уњдадор мекунад, ки: а) бањисобгирии ањдњои
биржавиро бо њар як муштарї ба амал барорад; б) маълумотњоро дар ин бора дар давоми 5
сол аз рўзи бастани онњо нигоњ дорад; в) маълумотњои нишондодашударо бо талаби
Комиссия пешнињод кунад. Муносибатњои байни миёнаравњои биржавї ва муштариёни
онњо дар асоси шартномаи мазкур муайян карда мешавад. Биржа дар доираи ваколатњои
худ метавонад: муносибатњои мутаќобилаи миёнаравњои биржавї ва муштариёни онро
муќаррар кунад; бо тартиби муќарраршуда нисбати миёнаравњои биржавї, ки ќоидањои
муносибатњои мутаќобилаи миёнаравњои биржавї ва муштариёни онро вайрон намудааст,
санксияњо татбиќ намояд; бо ёрии маќомотњои махсус (њакамияти биржа) бањсњои миёни
миёнаравњои биржавї ва муштариёни онњо бавуљудомадаро њал намояд. Миёнаравњои
биржавї њуќуќ доранд, аз муштариён пардохти кафолатиро ба суратњисоби худ, ки дар
ташкилотњои њисоббаробаркунї кушодаанд, инчунин додани њуќуќ ба ихтиёрдорро аз
номи миёнаравњои биржавї мувофиќи супориши ба ў додашуда талаб намоянд.
Брокер(broker) агент ё миёнарави ба ќайд гирифташуда (шахси воќеї ё њуќуќї)
њангоми бастани шартнома миёни харидор ва фурўшандаи мол, коѓазњои ќиматнок, асъор
ва дигар арзишњо, аз љумла дар биржањои молї ва фондї, бозори асъор мебошад. Брокер
чун ќоида ањдро бо супориш ва аз њисоби муштарї мебандад, инчунин нисбати ба молњои
ба фурўш баровардашуда дорои њуќуќи моликият мебошад, ќарордоди ў бо харидорон
хислати муваќќатї дорад. Брокер барои миёнаравї миёни фурўшанда ва харидор дар
намуди фоиз аз арзиши ањд подош мегирад, ки њаљми онро ё бо созишномаи тарафњо ё
мувофиќи њаљми муќаррарнамудаи биржа муайян мекунанд. Брокер амалњои зеринро иљро
мекунад: биржавї, аз он љумла асъорї, ки бо мол, коѓазњои ќиматнок, асъори хориљї дар
биржањо ањд мебандад; амали суѓуртавї, ки миёни муштарї ва ширкати суѓуртакунанда
миёнаравї мекунад; амали судї - ба сифати миёнарав њангоми бастани шартнома оид ба
суѓурта. Бартарияти асосии брокер ин имкон доштани таъмини махфият мебошад, зеро
њангоми бурдани гуфтушунид брокер мумкин аст, номи муштарии худро ошкор накунад.
Аз ин лињоз, барои нигоњ доштани махфияти амалиёт ба хизмати брокер бисёр мурољиат
мекунанд. Бо маќсади самараноктар намудани кори брокер ва васеъ намудани
хизматрасонии брокерї идорањо, ширкатњои брокерї ва филиали онњо таъсис дода
мешавад, ки асосан ба воситаи онњо ањдњои миёнаравї баста мешавад. Ширкати брокерї
амалиётњои миёнаравиро дар бозорњои аввала ва навбатии коѓазњои ќиматнок (биржавї ё
«кўчагї») ба амал мебарорад. Брокери инфиродї одатан дар биржаи фондї амал мекунад.
Ширкатњои бузурги брокерї метавонанд ба харидорон ќарз дињанд ё њангоми бастани ањд
кафил бошанд.
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Дилер - (аз кал англ. dealer - тољир, агент) - 1) шахси инфиродї ё ширкат, аъзои биржаи
фондї мебошад, ки амалиётњои биржавиро на ба сифати миёнрави одї, балки аз ном ва аз
њисоби худ амал мекунад, яъне маблаѓи худро мегузорад, мустаќилона хариду фурўши
коѓазњои ќиматнок, асъор, сангњои ќиматбањоро ба амал мебарорад. Иштирокчии тиљорат,
шахси воќеї ё њуќуќї мебошад, ки мањсулотро яклухт харидорї намуда, бо чакана
мефурўшад. Одатан инњо агентњои ширкат истењсолкунандаи мањсулот мебошанд, ки ба
сифати иштирокчии шабакаи дилерии он баромад мекунад. Маклер - ин: 1. шахсе мебошад,
ки ба миёнаравї дар соњаи хариду фурўши амволи ѓайриманќул, коѓази ќиматнок,
суѓуртакунї машѓул мебошад; 2. миёнарави биржавї мебошад, ки ќарордодњоро аз ном ва
аз њисоби худ мехарад ва мефурўшад.
Консигнатсия (аз кал. лот. consuignatio - имзо, тасдиќкунии хаттї) шакли комиссионии
фурўши мол мебошад. Мувофиќи шартномаи консигнатсия фурўшанда (консигнант) молро
ба анбори миёнарави савдої мегузорад, миёнарав бошад, уњдадор мешавад, ки молро аз
номи худ ва аз њисоби консигнант дар муњлати муайян фурўшад. Дар ин маврид њуќуќи
моликият нисбати моли ба анбори миёнарав воридшуда то ваќти фурўхтани мол дар
фурўшанда боќї мемонад. Шартномаи консигнатсия одатан барои фурўши моли
серталабот истифода мешавад. [7;45]
Мањсулоти дар муњлати муайян ба фурўш нарафта ба консигнант баргардонда
мешавад, агар дар шартномаи консигнатсия шарти бебозгашт будани ќисм ё њамаи мол
пешбинї нагардида бошад. Њисоббаробаркунии тарафњо вобаста ба њаљми фурўш ба амал
бароварда мешавад. Мафњуми шартномаи консигнатсия дар ќонунгузории гражданї вуљуд
надорад, лекин он дар молрасонии содиротию воридотӣ васеъ истифода мешавад.
Риелтор (аз кал. англ. Realtor) ширкати риелторї (агентии ѓайриманќул) ё риелтори
инфиродї, соњибкори инфиродї ё шахси њуќуќї мебошад, ки њангоми бастани ањдњои
хариду фурўш, иљораи амволи ѓайриманќул бо роњи иттилоотонии шарикон оид ба ањд ва
гирифтани њаќќи комиссионї ба миёнаравї машѓул мешавад.
Реселлер шахсе мебошад, ки аз фурўши мол ва хизмат пул кор мекунад, вале муаллифи
ин молу хизмат нест. Ин поймолкунии њуќуќи муаллифии шахси дигар њисобида
намешавад. Реселлер танњо њуќуќи фурўхтани моли бегонаро мехарад ва онро бо нархи
гаронтар мефурўшад. Дистрибютор - (аз кал. англ. distribution - таќсимкунї) ширкат,
соњибкоре мебошад, ки хариду фурўши яклухти намудњои муайяни молро дар бозорњои
минтаќавї ба амал мебарорад. [8;245]
Одатан дистрибюторњо њуќуќи афзалиятнок ва имконияти харид ва фурўши таљњизот,
навоварињои техникиро доранд. Ширкат метавонад дистрибютори хусусї оид ба фурўши
мањсулоти худ дар хориља, ки дар он љо дар асоси шартномаи басташуда намояндаи ягона
(дистрибютори генералї) мебошад, дошта бошад. Дистрибютор ба харидорону
фурўшандагон хизмати маркетингии миёнаравї, инчунин хизматњо оид ба насбкунї ва
љобаљогузории таљњизот, омўзондани истифодаи онњоро мерасонад. Чунин хизматњо
дистрибюторї номида мешаванд. Трейдер шахси воќеї аст, корманди штатии иштирокчии
савдо буда, аттестати тахассусї дорад, ки иштирокчиёни савдоро барои эълон намудани
дархост ва бастани ањд ба воситаи ташкилкунандаи савдо аз номи иштирокчиёни савдо
ваколат медињад.
Аз ин рў, бояд ќайд намуд ки њамаи миёнаравони биржавї дар фаъолияти биржа наќш,
маќсад ва вазифањои функсионалии худро доран, ки онро метавонанд мутобиќи
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон истифода бурда, иљро намоянд.
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ТАНЗИМИ ЊУЌУЌИИ ФАЪОЛИЯТИ МИЁНАРАВИИ БИРЖА
Дар маќолаи манзуршаванда љанбањои асосии танзими ҳуқуқии биржа, фаъолияти касбӣ ё худ
миёнаравӣ дар бозори қоғазҳои қимматнок, наќш, маќсад ва вазифањои функсионалии онҳо тањлил шудаанд.
Аслан савдои биржавї бо ќарордодњои стандартї ё ќисмњо гузаронда мешавад, ки њаљми онро њуљљатњои
меъёрии биржа муќаррар мекунад. Пештар биржаро љой ё биное мегуфтанд, ки дар он љо дар ваќти муайян
одамони савдокунанда ва миёнаравњо, маклерњои биржавї барои бастани ањдњо бо коѓази ќиматнок ё мол
љамъ меомаданд.
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ БРОКЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В БИРЖЕ
В данной статье проанализированы основные аспекты правового регулирования биржы, профессиональная
деятельность или посредничества на рынке ценных бумаг и их роль, цель и функциональные задачи.
LEGAL REGULATION OF BROKERAGE ACTIVITIES IN THE EXCHANGE
This article analyzes the main aspects of legal regulation of the exchange, professional activity or mediation in the
securities market and their role, purpose and functional tasks.
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ЊАДДИ МУЊОКИМАИ СУДЇ ВА БАРОБАРЊУЌУЌИИ ТАРАФЊО ДАР
МУЊОКИМАИ СУДЇ
Давлатшоев Н. Р.
Донишгохи миллии Тољикистон
Ќонунгузор њадди муњокимаи судиро муќаррар намудааст, яъне муќаррар менамояд,
ки предмети тадќиќи судї ва ќарорњои суд нисбати парвандаи ба суд додашуда ва кадом
саволњоро суд метавонад њалу фасл намояд ва кадом масъаларо баррасї намояд.
Парванда дар суд танҳо нисбат ба айбдоршавандагон ва танҳо нисбат ба ҳамон айбе,
ки ба ў бо тартиби дар Кодекси мазкур пешбинишуда эълон шудааст, муҳокима карда
мешавад. Айбдоркуниро дар суд тағйир додан мумкин аст, ба шарте, ки вазъи судшаванда
бадтар нашавад ва ҳуқуқи ў ба ҳимоя риоя гардад. [1;345]
Бояд ќайд намуд, ки њадди муњокимаи судии парвандаи љиноятї мањдуд карда
шудааст:
1.Дар доираи шахсон
2.Ба моњияти айбдоркунї
Ќонунгузори мурофиявии љиноятии Љумхурии Тољикистон њадди муњокимаи судиро
муќаррар намудааст, ки тиббќи он парванда дар суд танњо нисбат ба айбдоршавандагон ва
танњо нисбат ба њамон айбе, ки мувофиќи ќонун дода шудааст муњокима карда мешавад.
Суд судя наметавонад нисбати шахсоне, ки тиббќи муќароти ќонун ба онњо айб эълон
карда нашудааст ё нисбат ба айбдоршавандае, ки аз рўи якчанд моддаи ќонуни љиноятї
айбдор карда шуда буданд, ва дар давраи тафтишоти пешакї нисбати баъзеи ин моддањо,
парвандаи љиноятї ќатъ карда шудааст, муњокимаи судиро ба роњ монад, ва њам замон
нисбати он айбдорие, ки њадди онро судя муќаррар намуда ба муњокимаи судї равона
нашудааст берун ояд. Дар сурати вайрон намудани талаботи зикршуда њукми суд бекор
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карда мешавад. Бояд ќайд намуд, ки доираи масъалањои баррасишаванда ва доираи амал
ва ваколатњои судро дар бар мегирад.
Парванда дар суд танњо нисбат ба айбдоршавандагон ва танњо нисбат ба њамон айбе,
ки ба ў бо тартиби дар ќонун пешбинишуда эълон шудааст, муњокима карда мешавад.
Лекин ин ќоида набояд ба талаботи пурра, њамаљониба ва холисона муайян кардани тамоми
холатњои содир шудани љиноят, мухолифат кунад ва њади муњокимаи судиро танњо бо
айбдоркуни мањдуд созад. Таѓйир додани айбдорї ифодагари он аст, ки суд њангоми банду
басти љиноят моддаи ќонуни љиноятиеро татбиќ мекунад, ки љазои сабуктаро пешбинї
мекунад (Масалан, њангоми банду басти кирдори судшаванда бо моддаи 248 Кодекси
љиноятии Љумњурии Тољикистон, ки дар тафтишоти пешакї нодуруст банду баст шудааст
метавонад, моддаи 244 –и Кодекси љиноятиро дар муњокимаи судї њангоми банду баст
татбиќ кунад).
Дар њолати бараъкси банду басти љиноят бошад, парвандаи љиноятї барои ба моддаи
ќонуни љиноятие, ки љазои вазнинтаро пешбинї мекунад, суд наметавонад банду баст
намояд. Ба ибораи дигар чунин таѓир додани айбдориро ќонунгузори мурофияи љиноятї
танњо дар сурате имконпазир медонад, ки агар моњияти ќонуни љиноятї вазъи
судшавандаро сабук кунад ва њуќуќу уњдадорињои судшавандаро дар муњокимаи судї,
мањдуд ё вайрон намояд. [2;490-491]
Баробарњуќуќии тарафњо дар муњокимаи судї. Баробарњуќуќи тарафњо дар муњокимаи
судї дигар шарти мухокимаи судї мебошад. Принсипи мазкур принсипи конститутсионї
буда, дар моддаи 277 - Кодекси мурофиавии љиноятии Љумњурии Тољикистон пешбинї
шудааст. Тибќи принсипи мазкур айбдоркунанда, судшаванда, њимоятгар инчунин
љабрдида, даъвогари гражданї, љавобгари гражданї ва намояндагонї онњо барои изњорї
радия ва дархост, пешнињоди далел, иштирок дар тафтиш, баромад дар музокироти судї,
ба суд пешнињод кардани тавсия, оид ба њамаи масъалањое, ки суд њангоми баровардани
њукм, инчунин дар баррасиї оид ба њамаи масалањои дигар, ки њангоми муњокимаи судї
парванда ба миён меояд аз њуќуќи баробар истифода мебаранд. [3;296-298]
Њуќуќ ва уњдадорињои суд ва дигар субъектони муњокимаи судї њамчун шарти
муњокимаи судї амалан муносиб ба њамаи даврањои мурофияи љиноятї мебошад. Ба сифати
мисол принсипи таъмини њуќуќи гумонбаршуда айбдоршаванда ба њимоя. ( моддаи 22 КМЉ
ЉТ). Судшаванда њуќуќ дорад аз ёрии њуќуќї истифода барад. Суд уњдадор аст њуќуќ ва
уњдадории онњоро фањмонад. Суд ва дигар субъектони муњокимаи судї дар асоси мубоњиса
ва баробарњуќуќии тарафњо амал мекунад. Як тараф функсияи айбдориро (айбдоркунандаи
давлатї айбдоркунандаи хусусї ва љабрдида) тарафи дигар функсияи њимоя (судшаванда,
њимоятгар) мебошанд. Онњо њангоми гузариши муњокимаи судї њуќуки баробар доранд
судя фаќат бањо медињад. Тарафњо дар истифодаи имкониятњои мурофиявии худ баробар
мебошад. Иштирокчиёни мурофиаи суди љиноятї, ки дар муњокимаи судї љиноятї иштирок
доранд, забони мурофиаро намедонанд, њуќуќи бо забонї модари ё дигар забоне, ки онро
медонанд арз кардан, нишон додан, шинос шудани маводњои парвандаро доранд. Дар
чунин маврид суд уњдадор мебошад, ки ин њуќуќи онњоро таъмин намояд. [4;215]
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ЊАДДИ МУЊОКИМАИ СУДЇ ВА БАРОБАРЊУЌУЌИИ ТАРАФЊО ДАР МУЊОКИМАИ СУДЇ
Дар мақолаи мазкур мафҳум ва аҳмияти њадди муњокимаи суди ва баробарњуќуќии тарафњо дар
муњокимаи судї таҳлил карда шудааст Бо дарназардошти муҳимияти мавзуъ муаллиф кӯшиш намудааст, ки
бо дастрасии қонунгузории амалкунандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи мурофияи љиноятї вобаста ба
њадди муњокимаи судї, истифодаи адабиёти ҳуқуқии олимони ватанию хориҷӣ ва амалияи ҳуқуқтатбиқкунӣ
мафҳум ва аҳамияти њадди муњокимаи судї ва баробарњуќуќии тарафњо дар муњокимаи судиро мавриди
баррасӣ ва тадқиқ қарор диҳад.
Калидвожаҳо: муњокима; њадди; суд; баробарҳуқуқї; тараф; муќаррар; муњокимаи судї; предмет;
тадќиќи судї; ќарорњои суд; кодекс; нисбат; айбдоршавандагон; айб; тартиб; айбдоркунї; далел;
имконпазир;њуќуќ; ќоќун;танњо; таѓир; шарт; вазъ; судшаванда; њимоя; мањдуд;дар доираи шахсон; ба
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моњияти
айбдоркуни;
ќонунгузор;принсип;пешнињод;
айбдоркунандаи хусусї; љабрдида.

иштирокчиён;

айбдоркунандаи

давлатї;

ОБЪЕМ СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛСТВА И РАВЕНСТВО СТОРОН ПРИ ОБСУЖДНИИ СТОРОН
Данная статья анализирует, объем судебного разбирательства и равенство сторон при обсуждении сторон.
Учитывая, важность предмета автор старался рассмотреть и анализировать имея доступ к действующему
законодательству Республики Таджикистана в сфере уголовного судопроизводства и практика правоохранительных
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ученых в направлении объем судебного разбирательства и равенство сторон при обсуждении сторон.
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SCOPE OF THE TRIAL AND THE EQUALITY OF THE PARTIES IN JUDICIAL PROCEEDINGS
This article analyzes the concept and importance of the preparatory part of the volume of judicial trial and equality of
the parties in the discussion of the parties. In view of the subject matter, the author sought to review and analyze with access
to the existing law in criminal proceedings.
Keywords: discussion; redistribution; court; equality; side; normal; forensic investigation; forensic decision; the code;
right; law; section; legal proceedings; criminal case; the code; study; re-chair; proof of; possibly; discussion; equality; parties;
experiment; relative; accused; guilt; order; terms; limited; participants; principle; victim;
Сведения об авторе: Давлатшоев Назарали Рахматшоев – Таджикский национальный университет магистр
второго курса юридического факультета, Адрес: 734025, Республика Таджикистан, город Душанбе, проспект
Рудаки,17. Телефон: 900 88 98 99
Information about the author: Davlatshoev Nazarali Rahmatshoev - Tajik National University. second-year master`s
student, Adress:73045 Republic of Tajikistan, Dushanbe city, Rudaki avenue 17

МАФЊУМ, УНСУРЊО ВА ТАСНИФИ ЉАВОБГАРЇ БАРОИ РАСОНИДАНИ ЗАРАР
БА ЊАЁТ ВА САЛОМАТЇ
Дустзода Бехруз
Донишгоњи миллии Тољикистон
Љавобгарии њуќуќи гражданї яке аз намудњои љавобгарии њуќуќї мебошад ва бинобар
њамин тамоми нишонањои хоси онро соњиб аст: таъсиррасонии маљбуркунии давлатї,
татбиќ намудани санксия аз љониби субъекти ваколатдор нисбати шахси
њукуќвайронкунанда, ки чораи љавобгарии њуќуќї мебошад.
Ба масъалаи мафњум ва моњияти љавобгарии њуќуќи гражданї дар Љумњурии
Тољикистон олимони зиёде аз ќабили А.Г. Азизќулова, И.Њ. Бобољонов, Р.Б. Бозоров, М.А.
Мањмудов, Ш.М. Менглиев, В.А. Ойгензихт, М.З. Рањимов, Ш.Т. Таѓойназаров, Н.Ш.
Шонасурдинов ва дигарон назар андўхтаанд.
Моро зарур аст, ки дарњол ба масъалаи мафњуми љавобгарї барои расонидани зарар
ба њаёт ва саломатї гузарем. Зараре, ки ба њаёт ва ё саломатии шањрванд расонида мешавад,
дар марги инсон ва ё расонидани љароњат ва ё маъюбї зоњир мегардад. Чунин зарар дар
њамаи њолатњо на дар шакли асл љуброн карда мешавад, на бо воситањои пулї талофї
мегардад. Вале бо вуљуди ин љабрдида одатан зарари молумулкї мебинад, чунки дар
натиљаи љароњат ва ё маъюбињои гирифташуда ў муваќќатан ва ё якумра аз имконияти ба
даст овардани музди мењнати пештара ва ё дигар даромад мањрум гашта, барои табобат
маљбур мешавад, ки харољотњои иловагї кунад ва ѓайрањо.
Њангоми расонидани зарари молумулкї принсипи умумии љуброни пурраи он амал
мекунад. Шахсе, ки барои љуброн намудани зарари расонидашуда љавобгар аст, уњдадор
мешавад, ки онро дар шакли асл (моли њамон намуд ва сифатро, ислоњи моли зиёнрасида ва
ба м.и.) љуброн намояд ё зиёни расонидашударо талофї намояд.
Расонидани зарари љисмонї ба шахс дар амал њамеша бо маъюбї ва ё дигар зарар ба
саломатї, инчунин ба марг расонидан алоќаманд мебошад. Худи зарар, ки ба шахс
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расонида шудааст, маънои онро дорад, ки ќобилияти мењнатї аз рўи тахассуси муайян паст
ва њангоми марги саробон бошад, даромаде, ки шахс аз рўи ќонун њуќуќ дорад, камтар
мегардад. Рољеъ ба масъалаи маъюбї ва дигар зарар ба саломатї дар адабиёти њуќуќї ва
амалияи судї фањмиши устуворе ташаккул ёфтааст. Инак, зери мафњуми маъюбї иллати
латхўрие фањмида мешавад, ки бар асари ба организми инсон таъсир кардани омилњои
беруна, ногањон ва ё бештар якдафъаина ба вуљуд меояд. [10;1-7]
Ба аќидаи Бобољонов И. Х. на њамаи маъюбї ва ё дигар зарари ба саломатии љабрдида
расонидашуда њуќуќ ба љуброни зарар медињад, балки танњо он маъюбињои мењнатие, ки
боиси аз даст додан ва ё хароб гаштани саломатї гардидаанд. Дигар зарари ба саломтї
расонидашуда дар бемории касбї, зањролудшавї, косташавии рўњ ва ба м.и. низ зоњир шуда
метавонад. [11;254] Дар сурати ба марг расонидани шањрванд низ зарари молумулкї
расонида мешавад, чунки аъзоњои ѓайри ќобили мењнати оила (њамсар, фарзандон,
волидайн ва дигар хешовандон) аз воситањои моддие, ки ба онњо шахси вафотёфта таъмин
менамуд ва барои оила њамчун сарчашмаи ягонаи мављудият буд, мањрум мешаванд. Ба
зарари молумулкї инчунин масрафоти аъзои оилаи фавтида, ки барои маросими дафн,
гузоштани пайкара, панљара ва ѓ, сарф намудаанд, дохил менамоянд.
Расонидани зарар ба саломатии шањрванд мумкин аст дар маъюбї, бемории касбї ва
ё дигар намуди беморї ифода ёбад. Маъюбї осеби саломатиест, ки дар зери таъсири ин ё
он омилњои беруна ба вуљуд омадааст. Дар зери мафњуми дигар зарари ба саломатї
расонидашуда оќибатњои нохуши бемории умумие фањмида мешавад, ки бинобар сабаби аз
љониби зараррасон вайрон кардани ќоидањо ва меъёрњои муќарраршуда (аз њад зиёд бар
дўши њайати коргарон вогузор кардани иљрои корњо, ќатъ кардани таљњизотњои гармидињї,
рўшноии паст ва ба м.и) ба саломатии љабрдида зарар расонида шудааст.
Дар сурати расонидани зарар ба њаёт ва саломатии шањрванд, ки пеш аз њама маънои
мањдуд намудани неъматњои шахсии ѓайримолумулкии шањрвандро дорад, масъалаи
љуброни зарари маънавї низ ба миён меояд. Аммо дар њолати мазкур объекти асосии
љуброн зарари молумулкие мебошад, ки вобаста ба расонидани зарар ба саломатї ва ё марг
ба вуљуд меояд ва дар мањрум шудан аз моњона (фоида) ва дигар даромадњо, харољотњо
барои барќарор намудани саломатї, маросими дафн ва ѓ инъикос мегарад. Агар ба
љабрдида њељ ягон зарари молумулкї нарасида бошад њам, вале бешак ба саломатии ў зарар
расидааст, бинобар њамин ў њуќуќи талаб намудани љуброни зарари љисмонї ва азияти
маънавиеро, ки ў аз сар гузаронидааст, пайдо мекунад. Дар натиљаи расонидани зарар
уњдадорї оид ба љуброн намудани он ба вуљуд меояд, ки унсурњои асосияш тарафњо
(ќарздор-зараррасон, кредитор-љабрдида), мазмун (њуќуќ ва уњдадорињо) ва мавзўъ
мебошад.
Мазмуни уњдадорињои дар натиљаи расонидани зарар бавуљудояндаро њуќуќ ва
уњдадорињои тарафњо ташкил медињад:
1) њуќуќи љабрдида (кредитор) оид ба аз зараррасон талаб намудани барќарорнамоии
њолати пешинаи молумулкї (то њуќуќвайронкунї) дар шакли асл ва ё љуброни зарари
расонидашуда;
2) уњдадории љавобгар оид ба иљрои талаби кредитор вобаста ба љуброн намудани
зарар.
Субъектони уњдадорї, ки дар натиљаи расонидани зарар пайдо мешаванд, љабрдида
(кредитор) ва љавобгар (ќарздор) мебошанд.
Ба сифати љабрида њам шахси мукаллаф ва њам номукаллаф баромад карда метавонад.
Шахси њуќуќї низ љабрдида шуда метавонад. Шахсе, ки бевосита зарар расонидааст ва ё
шахсе, ки барои њаракатњои зараррасони бевосита масъул мебошад, ба њайси ќарздор
баромад менамоянд. Мавзўъ (объект)-и уњдадориро њаракатњои ќарздор оид ба љуброн
намудани зарар ташкил медињад. Вобаста аз он, ки ба кадом неъматњои шањрванд зарар
расонида мешавад, љавобгарии ќарздорро чунин таќсимбандї мекунанд:
а) љавобгарї барои расонидани зарар ба саломатии шањрванд;
б) љавобгарї барои зараре, ки боиси марги саробон гаштааст.
Љавобгарї барои расонидани зарар ба саломатї. Дар натиљаи маъюбї, бемории касбї
ва ё дигар харобшавии саломатї шањрванд зарари молумулкї мебинад. Њангоми осеб
расонидан ба шањрванд ё дигар зарар ба саломатии ў бояд музди мењнат (даромад)-е, ки ў
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дошт ё баръало гирифта метавонист, инчунин харољоти вобаста ба осеб дидани саломатї
(барои муолиља, хўроки иловагї, истеъмоли доруворї, протезкунонї, нигоњубини шахси
дигар, муолиљаи санитарию курортї, ба даст овардани воситањои махсуси наќлиёт, омодагї
ба омeўтани касби нав ва ѓайра), агар эътироф гардида бошад, ки љабрдида ба чунин навъи
кўмак ва нигоњубин мeњтољ аст ва барои гирифтани кeмаки ройгон њуќуќ надорад, љуброн
карда мешавад.
Њар яки ин намуди зарари номбаршударо муфассалан дида мебароем. Зарар дар
намуди аз даст додани моњона (фоида) бо ба инобат гирифтани ду омил муќаррар карда
мешавад, махсусан:
а) андозаи музди мењнат (даромад)-и дар натиљаи ба саломатї расонидани зарар
аздастрафта бо фоиз нисбат ба музди миёнаи мењнат (даромад) то бардоштани осеб ё зарари
дигар ба саломатї ва
б) гум кардани ќобилияти мењнатї, дараљаи дахлдори гум кардани ќобилияти кории
касбї ва дар сурати мављуд набудани он коршоямии умумї муайян карда мешавад. Ба
таркиби музди мењнат (даромад)-и аздастрафта њама гуна навъи пардохти музди мењнат оид
ба шартномањои мењнатї (ќарордод) ва њуќуќи гражданї чї дар љои кори асосї ва чї дар
якчанд љои кор, ки тањти андозбандї ќарор мегирад, дохил карда мешавад.
Љавобгарї барои зараре, ки боиси марги саробон гаштааст. Дар њолати марги шахсе, ки
дар зери таъминоташ дигар шахсон ќарор доштанд, шахси љавобгар ўхдадор мешавад, ки
вобаста бо марги шахс зарари ба таъминотгирандагон расонидашударо талофї намояд. Ба
шумораи шахсоне, ки ба љуброни зарари вобаста бо марги саробон расонидашуда њуќуќ
доранд:
1. Ашхоси ѓайри ќобили мењнати тањти таъмини шахси фавтида ќарордошта ё то рўзи
марги ў ба гирифтани таъминоти ў њуќуќдошта, фарзанди фавтида, ки пас аз марги ў ба
дунё омадааст, инчунин яке аз волидайн, њамсар ё дигар аъзои оила, сарфи назар аз
ќобилияти мењнатї, ки кор намекунад ва фарзандон, наберагон, бародарон ва хоњарони
шахси фавтидаро, ки ба синни чордањсолагї нарасидаанд ё њарчанд ба синну соли зикршуда
расида бошанд њам ва тибќи хулосаи маќомоти тиббї вобаста ба саломатї мўњтољи
нигоњубини дигаронанд, нигоњубин менамояд, ба љуброни зарар њуќуќ доранд;
2. Ашхосе, ки тањти таъминоти шањрванди фавтида буда, дар тўли панљ соли баъди
фавти ў ѓайри ќобили мењнат гардидаанд, дорои њуќуќи љуброни зарар мебошанд;
3. Яке аз волидайн, њамсар ё аъзои дигари оила, ки кор намекунад ва фарзандон,
наберагон, бародару хоњарони шахси фавтидаро, нигањбонї менамояд ва дар давраи
нигоњубин ѓайри ќобили мењнат гардидааст, баъди адои нигоњубини ин ашхос њуќуќи
љуброни зарарро нигоњ медорад. Муфовиќи м. 1104 КГ ЉТ зарар ба чунин шахсон љуброн
карда мешавад:
а) ба ноболиѓон то расидан ба синни њаждањсолагї;
б) ба хонандагони њаждањсола ва болотар аз он - то хатми тањсил дар муассисањои
таълимии рўзона, вале на бештар аз синни то бисту сесолагї;
в) ба занони аз синни панљоњу панљ боло ва мардони аз синни шастсола боло умрбод;
г) ба маъюбон - ба мўњлати маъюбї;
ѓ) ба яке аз волидайн, њамсар ё дигар аъзои оила, ки ба нигоњубини фарзандон,
наберагон, хоњару бародарони тањти таъмини шахси фавтида ќарордошта машѓул аст, то
ба синни чордањсолагї расидани онњо ё таѓйир ёфтани вазъи саломатї ва ѓ.
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МАФЊУМ, УНСУРЊО ВА ТАСНИФИ ЉАВОБГАРЇ БАРОИ РАСОНИДАНИ ЗАРАР БА ЊАЁТ ВА
САЛОМАТЇ
Дар маќолаи мазкур яке аз намудњои уњдадорињои деликтї дар њуќуќи гражданї, яъне љавобгарї барои
расонидани зарар ба њаёт ва саломатї мавриди тањлилу баррасї ќарор дода шудааст. Зараре, ки ба њаёт ва ё
саломатии шањранд расонида мешавад, дар марги инсон ва ё расонидани љароњат ва ё маъюбї зоњир мегардад.
Чунин зарар дар њамаи њолатњо на дар шакли асл љуброн карда мешавад, на бо воситањои пулї талофї
мегардад. Вале бо вуљуди ин љабрдида одатан зарари молумулкї мебинад, чунки дар натиљаи љароњат ва ё
маъюбињои гирифташуда ў муваќќатан ва ё якумра аз имконияти ба даст овардани музди мењнати пештара ва
ё дигар даромад мањрум мегардад, барои табобат маљбур мешавад, ки харољотњои иловагї кунад ва ѓайрањо.
Махсусияти ин масъалањо баррасї шудаанд.
Калидвожањо: љавобгарии њуќуќи гражданї, љавобгарї барои расонидани зарар ба њаёт ва саломатї,
љавобгарї барои зараре, ки боиси марги саробон гаштааст
ПОНЯТИЕ, ЭЛЕМЕНТЫ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УЩЕРБ ЖИЗНИ И
ЗДОРОВЬЮ
В статье анализируется один из видов деликтных обязательств в гражданском праве - ответственность за причинение
вреда жизни и здоровью. Ущерб, причиненный жизни или здоровью гражданина, проявляется в смерти, телесных
повреждениях или инвалидности. Такой ущерб во всех случаях не возмещается ни натурой, ни деньгами. Однако
жертва обычно получает материальный ущерб, в результате травм или инвалидности он или она временно или
постоянно лишаются возможности зарабатывать прожиточный минимум или другой доход, вынуждены оплачивать
лечение и так далее. Обсуждается специфика этих вопросов.
Ключевые слова: гражданско-правовая ответственность, ответственность за причинение вреда жизни и
здоровью, ответственность за ущерб, причиненный смертью кормильца.
DEFINITION, ELEMENTS AND CLASSIFICATION OF RESPONSIBILITY FOR DAMAGE TO LIFE AND
HEALTH
This article analyzes one of the types of tort obligations in civil law, ie liability for harm to life and health. Damage
caused to the life or health of a citizen is manifested in death or injury or disability. Such damage in all cases is not
compensated in kind, nor is it compensated in cash. However, the victim usually suffers property damage, as a result of
injuries or disability, he or she is temporarily or permanently deprived of the opportunity to earn a living wage or other
income, is forced to pay for treatment, and so on. The specifics of these issues are discussed.
Keywords: civil liability, liability for harm to life and health, liability for damage caused by the death of a
breadwinner.
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АСОСЊОИ ЊУЌУЌИИ ТАЪМИНИ АМНИЯТИ ОЗУЌАВОРЇ
Зарифзода Ш.И.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Таъмини амнияти озуќаворї дар илм ва амалия њамчун вазифаи мубрами давлат
пазируфта мешавад. Дар Љумњурии Тољикистон таъмини амнияти озуќаворї њамчун
њадафи стратегии давлат эълон шудааст. Инсон њамчун мављудоти биофизиологї ба ѓизои
хушсифат ниёз дорад. Дар њамаи даврањои инкишофи таърихї одамон ба сифати озуќа
эътибор медоданд. Дар љомеаи ќадими тодавлатї (хољагии истеъмолї) одамон бештар бо
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истеъмоли маводи табиї њаёт ба сар мебурданд. Дар шароити ташаккул ва рушди иќтисоди
истењсолї фаъолияти мењнатии одамон бо маќсади истењсоли маводи озуќа оѓоз мегардад.
Мебояд зикр намуд, ки нахустин давлатњо дар минтаќањои дорои шароити хуби иќлим
барои зироатпарварї дар шакли шањр-давлатњои зироатпарвар пайдо шуда, љомеаи
зироатпарварї тањкурсии иљтимоии давлатњои тарзи истењсоли осиёї буд, таќвимњои
кишоварзї бошанд, яке аз ќадимтарин сарчашмањои њуќуќи ќадим мањсуб мешуданд.
Дар марњилањои дигари таърихї, аз љумла дар љомеаи ќадим ва дар асрњои миёна
фаъолияти давлат дар соњаи таъмини амнияти озуќаворї мањдуд буд. Таъмини сифати
озуќаворї вазифаи субъектњои гуногуни хољагидорї (хонавода, истењсолкунандагон,
иттињодияњои онњо ва диг.) мањсуб мешуд. Дертар, бо баробари аз як тараф афзоиши
истењсоли мањсулоти озуќа, зарурати танзими љараёни истењсол, таксим, мубодила ва
истеъмоли озуќаворї, аз тарафи дигар бинобар афзоиши фаъолияти иљтимоию иќтисодии
давлат (мутобиќи назарияњои «давлати некуањволии њамагонї») проблемаи таъмини
амнияти озуќаворї ба миён меояд. Ба андешаи Е.И. Кендюх, дар асрњои XIX ва XX бо
баробари ташаккули системаи љањонии иќтисодї механизмњои махсуси таќсими мањулоти
озуќа тавассути бозор истифода мешаванд. Дар Эъломияи умумии њуќуќњои инсон,
паймонњои байналмилалии њукуќњои инсон њуќуќи инсон ба озуќаи баландсифат ва њимоя
аз гуруснагї эълон карда мешавад. [5;21-22]
Дар нимаи дуюми асри XX амнияти озуќаворї бо дарназардошти афзоиши хатарњои
озуќаворї ба проблемаи глобалї табдил меёбад. СММ фаъолона дар њалли ин проблема
сањм мегузорад. Истилоњи «амнияти озуќаворї»дар фаъолияти СММ, аз љумла дар давраи
буњрони љањонии озуќавории солњои 1972-1973 истифода мешавад.
Дар таркиби СММ Ташкилоти озуќаворї ва кишоварзї (ФАО) таъсис дода мешавад.
Ин ташкилот Стратегияи байналмилалии таъмини амнияти озуќавориро тарњрезї мекунад.
Њуљљати мазкур соли 1974 дар Конференсияи љањонии Рим ќабул карда мешавад.
Соли 1975 Маљмааи Умумии СММ «Эъломияи умумии барњам додани гуруснагї»-ро
ќабул мекунад. Дертар, њуљљати дигари СММ бо номи «Уњдадорињои байналмилалї оид ба
таъмини амнияти озуќаворї дар љањон» ќабул карда мешавад. Дар он мафњуми «амнияти
озуќаворї» ба маънои зайл ифода карда мешавад: «таъмини устувории бозори озуќаворї,
ки дастрасии озуќаи ниёзи аввалро барои њамаи кишварњои љањон таъмин менамояд».
Солњои 1980-ум мафњуми «амнияти озуќаворї» такмил дода шуда, ба маънои зайл
истифода мегардад: «дастрасии озуќа барои њамаи одамон дар њамаи кишварњои љањон, ки
барои њаёти фаъол ва солим кофї мебошанд».
На танњо дастрасии озуќа барои њамаи одамон, балки кофї будани он барои зиндагии
фаъол ва солим њамчун нишонаи амнияти озуќаворї эътироф мешавад. Бар замми ин,
мафњуми «амнияти озуќаворї» бо мафњуми «мустаќилияти озуќаворї» илова карда
мешавад. Мутсаќилияти озуќаворї имконияти истењсоли њаљми кофии озуќавориро аз
њисоби захирањои дохилї дар назар дорад.
Њамзамон, бехатарии озуќаворї њамчун нишонаи асосї эътироф мешавад. Амнияти
озуќаворї истењсоли њаљми кофии озуќаро, ки љавобгўйи меъёрњо ва стандартњои тиббї,
биологї, санитарї ва дигар мебошад, дар назар дорад. Танњо чунин озуќа зиндагии фаъол
ва солими инсонро таъмин карда метавонад.
Дар Эъломияи Рим оид ба амнияти љањонии озуќаворї (соли 1996) мафњуми нави
«амнияти озуќаворї» дарљ мегардад. Ба мафњуми мазкур дастрасї ба оби тозаи нўшокї
илова карда мешавад. Дар натиља мафњуми «амнияти озуќаворї» чунин ифода мегардад:
«дастрасии озуќа ва оби нўшокї дар њаљм, сифат ва намуде, ки барои рушди љисмонї ва
иљтимоии шахс, таъмини саломатї ва афзоиши ањолї зарур ва кофї мебошанд».
Сипас, мафњуми амнияти озуќаворї дар њучљатњои минтаќавї, аз љумла дар њуљљатњои
ИДМ ва ташкилотњои он ифода мегардад. Дар Консепсияи амнияти озуќавории Иттињоди
иќтисодии Авруосиёї (ЕврАзЭС), ки 11 декабри соли 2009 ќабул шудааст, мафњуми зайл
ифода шудааст: «амнияти озуќаворї чунин вазъи иќтисодиёти давлат мебошад, ки дар он
аз њисбои истењсоли дохилї мустаќилияти озуќавории кишвар таъмин гардида, дастрасии
воќеї ва иќтисодии намудњои асосии озуќа ва оби тозаи нўшокї барои тамоми ањолї ба
миќдор ва сифати барои њаёти фаъол ва солим кифоя, њамчунин афзоиши демографї
кафолат дода мешавад». [8]
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Дар Консепсияи таќвияти амнияти озуќавории давлатњои аъзои ИДМ, ки бо Ќарори
Шўрои сарони њукуматњои ИДМ 19 ноябри соли 2010 ќабул шудааст, мафњуми зерин ифода
шудааст: «амнияти озуќаворї чунин вазъи иќтисодиёти давлат мебошад, ки дар он аз
њисоби истењсоли дохилї мустаќилияти озуќавории мамлакат таъмин карда мешавад,
дастрасии воќеї ва иќтисодии намудњои асосии озуќаворї ва оби тозаи нўшокї барои
кулли ањолї ба миќдор ва сифати барои њаёти фаъолу солим кофї ва амалї намудани
сиёсати демографї кафолат дода мешавад». [7]
Њамин тариќ, мафњуми «амнияти озуќаворї» бори аввал дар њучљатњои байналмилалї
њамчун категорияи иќтисодї ва иљтимої истифода мешавад. Ба њамин маъно амнияти
озуќаворї дар асарњои илмї, бахусус илми иќтисодї истифода мешавад.
Дар илми њуќуќшиносии давлатњои аъзои ИДМ, аз љумла назарияи давлат ва њуќуќ
амнияти озуќаворї пурра ва њаматарафа тањќиќ нашудааст. Танњо муаллифони људогона
ба тањлили ин проблемаи мубрам таваљљуњ доранд. Чунончи, ба андешаи В.А. Власов,
амнияти озуќаворї чун мафњуми сиёсї-њуќуќї таъмини манфиатњои озуќавории давлат,
гурўњњои алоњидаи ањолї ва шањрвандро дар назар дошта, ба пешгирии тањдидњои
озуќаворї тавассути амалї намудани сиёсати давлатии озуќаворї равона мешавад. [4;171]
Ба андешаи Х.У. Белхароева, амнияти озуќаворї – ин њифзи манфиатњои њаётан
муњими шахс, љомеа ва давлат дар соњаи озуќаворї аз тањдидњои дохилї ва хориљї
мебошад. [3;11] Њамзамон, пањлуњои байналмилалї-њуќуќии амнияти озуќаворї фаъолона
тањќиќ мешаванд. [1]
Профессор Шарофзода Р.Ш. мафњуми зеринро пешнињод мекунад: амнияти озуќаворї
– ин вазъи њифзшавандаи манфиатњои њаётан муњими шахс, љомеа ва давлат дар соњаи
амалї гардидани њуќуќи инсон ба ѓизои солим ва њимоя аз гуруснагї мебошад, ки тавассути
кафолати дастрасии воќеї ва иќтисодии озуќаи бехатари хушсифати аз лињози экологї тоза
ва оби нўшокї таъмин карда мебошад. [13; 6-25] Таъмини амнияти озуќаворї амалї
намудани маљмўи тадбирњои муассирро тавассути сиёсати давлатии озуќаворї, њамчунин
таъмини меъёрї-њуќуќї, иттилоотї, иќтисодї, иљтимої, экологї, демографии онро дар
назар дорад. Профессор Шарофзода Р.Ш. њамчунин мафњуми таъмини амнияти
озуќавориро дар шакли зайл пешкаш мекунад: Таъмини амнияти озуќаворї – ин маљмўи
тадбирњо, воситањо, меъёрњо, ќоидањо ва стандартњои њуќуќї, ташкилї, иќтисодї, иљтимої,
демографї, экологї, технологї, иттилоотї, тиббї, санитарї, биологї мебошад, ки аз
тарафи давлат ва субектњои хољагидорї бо маќсади ќонеъ гардонидани ниёзи ањолї ба
озуќаи бехатар ва ва оби тоза, њифзи мустаќилият ва амнияти озуќаворї аз тањдидњои
озуќаворї амалї карда мешаванд. [13; 6-25]
Ба аќидаи профессор Шарофзода Р.Ш. низоми таъмини амнияти озуќаворї аз
унсурњои зерин иборат аст:
1) субъектони таъмини амнияти озуќаворї: давлат, маќомоти давлатї, субъектњои
хољагидор, нињодњои љомеаи шањрвандї, ки вазифањои муайянро марбут ба таъмини
амнияти озуќаворї иљро мекунанд ё ба он мусоидат менамоянд;
2) унсури меъёрї-ташкилї: меъёрњо, ќоидањо, стандартњои њуќуќї, ташкилї, иљтимоїиќтисодї, сиёсї, демографї, экологї, иттилоотї ва диг.;
3) механизми муќовимат ба тањдидњои амнияти озуќаворї: чорањои махсуси
муќовимат ба тањдидњои дохилї ва хориљии амнияти озуќаворї;
4) механизми танзими њуќуќии муносибатњои љамъиятї дар соњаи таъмини
мустаќилият ва амнияти озуќаворї;
4) унсури сиёсї: сиёсати давлатї дар соњаи таъмини амнияти озуќаворї;
5) унсури сиёсї-њуќуќї: сиёсати њуќуќї дар соњаи таъмини амнияти озуќаворї;
6) унсурњои байналмилалї-њуќуќї ва ташкилї: чорањои таќвияти њамкории
байналмилалї дар соњаи таъмини амнияти озуќаворї.
Таъмини амнияти озуќаворї њадафи стратегии давлати Тољикистон эълон шудааст.
Роњњои таъмини амнияти озуќаворї дар Паёми Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои
миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон ба Маљлиси Олии Љумњурии
Тољикистон 22 декабри соли 2017 муайян карда шудаанд. Тибќи суханронии Сарвари
давлат, дар ин соња як ќатор камбудињо љой доранд, аз љумла зимни санљиши 196 ширкатњои
тиљоратї маълум гардид, ки 90% бозињои кўдаконаи аз 20 кишварњо воридшаванда бесифат
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буда, ба саломатии кўдакон зарар мерасонанд, 90% мањсулоти гўштї ба талаботи санитарї
љавоб намедињанд. Ба кишвари мо ќариб 40 тонна гўшти парранда аз дањњо кишварњои
африкої ворид мешаванд, вале сифати онњо ба талабот љавоб намедињад. Тавре Президенти
Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон таъкид намуданд, беш аз 5 њаз. нафар кормандон,
аз он љумла беш аз 1 њаз. 100 нафар дар маќомоти гумрук, 3 њаз. нафар дар хадамоти
ветеринарї ва «Тољикстандарт» кору фаъолият намуда, вале вазифањои хешро дар самти
таъмини бехатарии маводи озуќа самаранок иљро намекунанд.
Дар Паёми зикршуда чорањои муассир оид ба таъмини амнияти озуќаворї, аз љумла
дар бобати такмили идоракунии давлатї, кам намудани њиссаи воридоти озуќа, риояи
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи њимояи њуќуќњои истеъмолкунандагон», бењтар
намудани њолати мелиоративии заминњо, амалї намудани тадбирњои агротехникї,
инкишофи паррандапарварї, афзоиши истењсоли мева ва сабзавоти аз лињози экологї тоза,
баланд бардоштани маданияти кишоварзї, ташкили корхонањои нави муштараки
истењсолкунандаи техникаи кишоварзї пешкаш шуданд. Дар њамин Паём вазифаи
тарњрезии Барномаи нави давлатии таъмини амнияти озуќавории Љумњурии Тољикистон
пеш гузошта мешавад. [11] Дар Љумњурии Тољикистон заминаи меъёрии њуќуќї дар соњаи
таъмини амнияти озуќаворї фароњам оварда шудааст. Чунончи, Ќонуни Љумњурии
Тољикистон «Дар бораи амнияти озуќаворї» амал мекунад. [6]
Њукумати Љумњурии Тољикистон сиёсати давлатии таъмини амнияти озуќавориро
амалї мекунад, барномањои маќсадноки ин соњаро тањия ва амалї менамояд, меъёрњои
истеъмоли озуќаи асосиро муќаррар мекунад, захираи давлатии озуќавориро идора
мекунад, дурнамои амнияти озуќавориро муайян менамояд, дар њолати буњрни озуќаворї
тадбирњои муассир меандешад, мониторинги амнияти озуќавориро таъмин мекунад.
Ќонуни мазкур таъсиси Шўрои амнияти озуќавориро бо маќсади њамоњангсозии фаъолият
ва ќабули ќарорњои стратегї ва фаврї дар бахши таъмини амнияти озуќаворї пешбинї
мекунад. Низомнома дар бораи Шўрои амнияти озуќаворї бо Ќарори Њукумати Љумњурии
Тољикистон аз 1 августи соли 2011 тасдиќ шудааст.
Тибќи ин Низомнома, Шўрои амнияти озуќавории назди Њукумати Љумњурии
Тољикистон маќоми машваратї буда, вазифањои марбут ба стратегия ва тактикаи сиёсати
аграрї, њамоњангсозии фаъолияти маќомоти давлатї, амалї намудани Барномаи амнияти
озуќаворї, дигар њуљљатњои стратегї ва барномавї, пешгирии омилњои буњрони озуќаворї,
тањлил, мониторинг ва таъмини иттиилоотии амнияти озуќаворї, санљиши иљрои
дастурњои Президенти Љумњурии Тољикистонро иљро мекунад.
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АСОСЊОИ ЊУЌУЌИИ ТАЪМИНИ АМНИЯТИ ОЗУЌАВОРЇ
Дар маќолаи «Асосњои њуќуќии таъмини амнияти озуќаворї» асосњои њуќуќии таъмини амнияти
озуќаворї ва заминањои миллї ва байналмилалии амнияти озуќаворї тањќиќ карда мешаванд. Мафњуми
амнияти озуќаворї дар заминаи тањлили санадњои њуќуќии байналмилалї ва минтаќавї, инчунин адабиёти
илмї муайян карда мешавад. Њукумати Љумњурии Тољикистон сиёсати давлатии таъмини амнияти
озуќавориро амалї мекунад, барномањои маќсадноки ин соњаро тањия ва амалї менамояд, меъёрњои
истеъмоли озуќаи асосиро муќаррар мекунад, захираи давлатии озуќавориро идора мекунад, дурнамои
амнияти озуќавориро муайян менамояд, дар њолати буњрони озуќаворї тадбирњои муассир меандешад,
мониторинги амнияти озуќавориро таъмин мекунад.
Калидвожањо: амнияти озуќаворї, таъмини амнияти озуќаворї, низоми таъмини амнияти озуќаворї,
субъектони таъмини амнияти озуќаворї, ѓизои солим, дастрасии ѓизо.
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В статье «Правовые основы продовольственной безопасности» анализируются правовые основы
продовольственной безопасности и национальные и международные основы продовольственной безопасности.
Понятие продовольственной безопасности определено в результате анализа международных и региональных
правовых документов, а также научной литературы. Правительство Республики Таджикистан реализует
государственную политику в области продовольственной безопасности, разрабатывает и реализует целевые
программы в этой сфере, устанавливает стандарты потребления основных продуктов питания, управляет
государственными запасами продовольствия, определяет перспективы продовольственной безопасности,
осуществляет мониторинг продовольственной безопасности в случае необходимости продовольственного кризиса.
Ключевые слова: продовольственная безопасность, продовольственная безопасность, система
продовольственной безопасности, вопросы продовольственной безопасности, здоровое питание, доступ к питанию.
LEGAL FRAMEWORK FOR FOOD SECURITY
The article "Legal basis of food security" analyzes the legal basis of food security and national and international food
security frameworks are being studied. The concept of food security is defined as a result of the analysis of international and
regional legal documents, as well as scientific literature. The Government of the Republic of Tajikistan implements the state
policy in the field of food security, develops and implements targeted programs in this area, sets standards for the
consumption of basic food products, manages state food stocks, determines the prospects for food security, monitors food
security in case of a food crisis.
Keywords: food security, food security, food security system, food security issues, healthy nutrition, access to
nutrition.
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МУШКИЛОТИ ФАЪОЛИЯТИ ҲИФЗИ ҲУҚУҚЇ ВА ҚОНУНГУЗОРЇ: МУБОРИЗА
БО ДАР ХАТАР МОНОНДАН
Зиёев Ш.С.
Донишгоњи миллии тољикистон
Сифати ҷиноят тибқи моддаи 127 Кодекси ҷиноятӣ барои кормандони мақомоти
ҳифзи ҳуқуқ мушкилот пеш меорад. Натиҷаҳои пурсиши амалкунандагон нишон доданд,
ки 17,3% дар муайян кардани субъект, сарчашмаи ӯҳдадории нигоҳубин, мафҳумҳои
"имкониятҳо", "ҳолати ба ҳаёт таҳдидкунанда" ва ғайра мушкилот доранд. Бисёре аз
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кормандони пурсидашуда дар мақомоти тафтишотӣ ва судӣ (72%), ки дар шарҳи қонун
дучор шуданд, ба шарҳи Кодекси ҷиноятӣ муроҷиат мекунанд. Аммо, ин манбаъ на ҳама
вақт саволҳои ба миён омадаро шарҳ медиҳад ё онро пурра иҷро намекунад. Аз ҷумла, дар
тафсири моддаи 127 Кодекси ҷиноятӣ, тахассус танҳо дар банди охир дар робита бо
оқибатҳои дар кирдори дар моддаи 111 Кодекси ҷиноятӣ пешбинишуда инъикос ёфтааст.
Дар натиҷаи набудани сарчашмаҳои кофии тафсири ин меъёр, 73% кормандони мақомоти
тафтишотӣ ва судӣ ҳангоми ҳалли масъалаҳои баҳсталаби ихтисоси рухсатӣ дар хатар ба
тафсири васеи аломатҳои таркиб бартарӣ медиҳанд. Дар истифодаи моддаи 127 Кодекси
ҷиноятӣ зиддиятҳо, равишҳои гуногун ба асосҳои айбгузории он ва тахассуси нодуруст дар
якҷоягӣ бо дигар меъёрҳои Қисми махсус мавҷуданд. Таҳлили 72 парвандаи ҷиноӣ, ки
судҳои вилоятҳои Омск, Томск ва Тюмен баррасӣ кардаанд, нишон медиҳад, ки моддаи 127
Кодекси ҷиноӣ на ҳама вақт дуруст татбиқ карда мешавад ё дар ҳолатҳои зарурӣ айбдор
карда намешавад.
Яке аз мушкилоти тахассус ҳангоми зери хатар мондани ин таркиб аз ҷинояти
сӯиқасдӣ ба ҳаёт тавассути бефаъолиятӣ мебошад. Ҷудошавии тарк кардани хатар аз
куштор бояд аз рӯи унсурҳои таркиби ҷиноят анҷом дода шавад. Тарк кардани хатар
ҷинояти расмист, куштор ҷинояти моддӣ аст. Объекти дар хатар мондан амнияти
мавҷудияти инсон мебошад. Объекти куштор ҳаёти ӯст[1]. Аз нуқтаи назари объективӣ,
тарк кардани хатар ҳамчун беамалӣ ҳисобида мешавад, ки дар тарк кардани маҳалли
ҷойгиршавӣ ё расонидани кӯмак изҳор карда шудааст. Куштор бо бефаъолиятӣ танҳо дар
сурати надодани кӯмак содир карда мешавад. Аломатҳои куштор бо бефаъолиятӣ дар он
ҷойҳое дида мешаванд, ки ҳолатҳое мавҷуданд, ки истифодаи объективии
пешбинишавандаи шароити номусоидро барои хавф фароҳам меоранд. Масалан, шабона,
дар натиҷаи кори нодурусти оташдон, ҳуҷра аз оксиди карбон пур мешавад. Шахси ӯҳдадор
бидуни вентилятсияи бино баромада, ҷабрдидаро, ки аз заҳролудшавӣ аз оксиди карбон
даргузаштааст, мегузорад. Вақте ки ҷабрдида ба ҳолати хатарнок гузошта мешавад, бе
иштироки субъект, беамалии ҷиноятӣ бо марги ҷабрдида робитаи мустақими сабабӣ
надорад. Субъект ба сар задани раванди манфӣ дахолат намекунад ва беамалии ӯ барои
таъини қатл заминаи кофӣ нахоҳад буд. Масалан, кӯдаки хурдсолро дар ҳуҷраи
гармнашуда маҳкам карданд. Вақте ки ҳарорат паст шудан гирифт, субъект амнияти ӯро
таъмин накард. Фарорасии зарар ба саломатӣ ва ё марги кӯдак наметавонад ҳамчун куштор
ё сӯиқасд ба қатл дониста шавад. Аз ин рӯ, агар муқаррар кардани қонунияти объективии
истифодаи ҳолатҳои номусоид барои содир кардани одамкушӣ душвор бошад, пас ин амал
ҳамчун тарк кардани хатар ҳисобида мешавад. Ҳангоми дар хатар мондан, субъект дорои
хусусиятҳои махсуси дар боло баррасишуда мебошад. Ҷавобгарии ҷиноятӣ аз синни 16солагӣ оғоз мешавад. Субъекти куштор шахсе мебошад, ки ба синни 14 расидааст.
Фарқи бештари байни ин композитсияҳо дар ҷанбаи субъективӣ, пеш аз ҳама дар
самти ният дида мешавад. Аммо таъсиси он, алалхусус дар ҳолати куштор, душвор аст, зеро
инсон барои расидан ба ҳадафи худ нерӯҳои табиатро истифода бурда, боиси марги
ҷабрдида мегардад. Дар зери хатар мондан нияти мустақимро нисбати иҷро накардани
ӯҳдадориҳои расонидани кӯмак ва набудани хоҳиши ҳар гуна оқибатҳоро дар назар дорад.
Куштор ниятро нисбат ба амал ва мавҷудияти ирода барои ба даст овардани натиҷа дар
назар дорад. Масалан, агар дар оғози обхезӣ, субъект, ки имкони таъмини амнияти шахсе,
ки ӯ дар борааш ғамхорӣ мекунад, ӯро тарк карда, худро наҷот диҳад, ҷойгоҳе боқӣ
мондааст, ки дар хатар мондааст. Агар ҷабрдида аллакай дар об аст ва ғарқ шуданро оғоз
кунад, он гоҳ шахси вазифадор, ки имконияти расонидани кӯмакро дорад ва надоданаш,
алалхусус фарорасии маргро пешбинӣ мекунад, бинобар ин, беамалии ӯ бояд ҳамчун қатл
дониста шавад. Дар ҳолати куштор бо беамалӣ, ҳам қасди мустақим ва ҳам ғайримустақим
нисбат ба фарорасии марг имконпазир аст. Самти ниятро дар асоси эҳтимолияти пешгӯии
оқибатҳо муайян кардан мумкин аст. Объективӣ, инро метавон бо таҳлили муҳити зист
нишон дод. Агар вазъе, ки дар он амал содир шудааст, имкон диҳад, ки фарорасии марги
ҷабрдида, одатан, дар муддати кӯтоҳ пешбинӣ карда шавад, пас беамалӣ бояд куштор
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ҳисобида шавад, зеро объекти фаврии ин ҷо ҳаёт аст. Масалан, субъект, ки имкони наҷоти
ҷабрдидаро дорад, дидаву дониста ӯро дар хонаи оташгиранда мегузорад. Агар
эҳтимолияти сар задани оқибатҳои зараровар ба таври абстрактӣ дар натиҷаи инкишофи
баъзе равандҳо пешбинӣ шуда бошад, ки онҳо рух нахоҳанд ёфт, он гоҳ тарк кардани хатар,
ки объекти фаврии он амнияти инсон мебошад. Масалан, тарк кардани ҷисми шахси бемор,
субъект эҳтимолияти оқибатҳои ояндаро дарк мекунад, ки метавонад пас аз муддати
номуайян ба амал ояд ва ё рӯй надиҳад, зеро ҷабрдида метавонад сиҳат шавад ё кӯмак
пурсад.
Куштор тавассути бефаъолиятӣ ё сӯиқасд ба куштор бештар аз он дида мешавад, ки
худи субъект ҷабрдидаро дидаву дониста ба ҳолати таҳдидкунандаи ҳаёт қарор диҳад ва
ҷабрдидаро тарк кунад, марги ӯро мехоҳад ё ба он бетафовут аст. Масалан, субъект ҳамчун
роҳнамо амал карда, қасдан ҷабрдидаро ба ботлоқ мебарад, ки аз он ҷо худ аз худ
баромадан имкон надорад. Дар чунин муҳит гузоштани ҷабрдида имкон медиҳад, ки
рафтор ҳамчун кӯшиши куштор ҳисобида шавад. Гузоштан ба ҳолати хатарнок бо қасди
мустақим ё ғайримустақим нисбат ба оқибатҳо ҳамчун қасдан вайрон кардани ҳаёт ё
саломатӣ дониста мешавад. Масалан, ҳангоми шикор кардан, шахс ҳангоми таъин кардани
рақамҳо шикорчиро ба самте равона мекунад, ки оташ сӯзонда шавад. Чунин ҳолатҳо бояд
ҳамчун одамкушӣ ҳисобида шаванд, вақте ки ҷинояткор дидаву дониста шахсро ба ҳолати
хатарнок мегузорад ва қувваҳои табиатро барои марг истифода мебарад. Масалан, субъект
рӯяшро ба ҷои тарма оварда мерасонад ва бо садои баланд боиси фаромадани тарма ба
болои ҷабрдида мегардад [2].
Мушкилоти марбут ба ҷудошавии моддаи 127 Кодекси ҷиноятӣ аз моддаи 128 Кодекси
ҷиноятӣ ба миён меоянд. Моддаи 128-и Кодекси ҷиноятӣ нисбат ба моддаи 127-и Кодекси
ҷиноятӣ махсус аст, зеро он субъекти махсусро пешбинӣ мекунад - шахсе, ки вазифадор аст
тибқи қонун ё қоидаҳои махсус ба бемор кумак расонад. Аммо, дар моддаи 128-и Кодекси
ҷиноятӣ, ин доираи тангтари ашхос - онҳое мебошанд, ки вазифадоранд ба бемор кӯмак
расонанд. Меъёрҳо як объекти муҳофизатӣ доранд - амнияти мавҷудияти инсон. Аммо, дар
моддаи 128 Кодекси ҷиноятӣ танҳо як аломати ҷабрдида - беморӣ мавҷуд аст, моддаи 127
Кодекси ҷиноятӣ шумораи васеътари онҳоро дар бар мегирад. Актҳо бо ҳамон роҳҳо иҷро
карда мешаванд ва гарчанде ки моддаи 128 Кодекси ҷиноятӣ бевосита усули рад кардани
расонидани кӯмакро нишон медиҳад, аммо он метавонад дар тарк кардани бемор ифода
карда шавад. Моддаи 128 Кодекси ҷиноятӣ таркиби моддиро дар бар мегирад, ки
оқибатҳои онро дар шакли зарар ба саломатии ҷабрдида тавассути бепарвоӣ пешбинӣ
мекунад. Агар моддаи 127 Кодекси ҷиноятӣ таркиби моддиро ҳамчун ҳолати тахассусӣ
пешбинӣ карда бошад, пас моддаи 128 Кодекси ҷиноятӣ аҳамияти мустақилияти худро гум
мекунад. Дар асоси тафсири луғатии қонун, нарасонидани кӯмак маънои нарасонидани на
танҳо кӯмаки тиббӣ, балки ҳама гуна ёрии дигари тиббие, ки бемор талаб мекунад ва тибқи
қонун ё қоидаҳои махсус пешбинӣ шудааст, фаҳмида мешавад. Ҷониби субъективии моддаи
128 Кодекси ҷиноятӣ инчунин бо қасд нисбат ба беамалии ӯ тавсиф карда мешавад, яъне
субъект мефаҳмад, ки беамалии ӯ амнияти ҳаёт ё саломатии инсонро вайрон мекунад. Дар
адабиёти ҳуқуқӣ, субъекти моддаи 128 Кодекси ҷиноятӣ, чун қоида, бо мутахассисони соҳаи
тиб алоқаманд аст. Дар аксари ҳолатҳо, ин ҳамин тавр аст. Аммо, қонун дар бораи шахсе
сухан мегӯяд, ки ӯҳдадор аст тибқи қонун ё қоидаи махсус ба бемор кӯмак расонад, яъне
доираи васеи ашхос. Онҳо метавонанд одамоне бошанд, ки тибқи вазифаҳои махсус
беморонро нигоҳубин мекунанд ва маълумоти тиббӣ надоранд. Аммо, ин таркибро ба ягон
корманди тиббӣ, ки ба бемор кумак нарасонидааст ва берун аз вазифаҳои хизматӣ дар
паҳлӯи ӯ ҳастанд, таҳрик кардан мумкин нест. Баъзе муаллифон ин ӯҳдадориро хеле васеъ
тафсир мекунанд, бо назардошти он, ки қонунгузории Русия ва қоидаҳои идоравии
Вазорати тандурустии Федератсияи Русия дар назди кормандони тиб вазифаеро
гузоштааст, ки дар ҳар лаҳза ва дар ҳама ҷое, ки онҳо пайдо мекунанд, ёрии таъҷилӣ
расонанд. Мо чунин мешуморем, ки ин комилан дуруст нест: аввалан, ягон санади меъёрӣ
вуҷуд надорад, ки ба ягон корманди тиб дар ҳолатҳои дар боло зикршуда ҳатман кумак
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фармоиш диҳад (ин амри маънавӣ аст); дуввум, на ҳар як корманди тиббӣ барои
расонидани ёрии пурраи тиббӣ ба ҷабрдида тахассуси кофӣ дорад. Аз ин рӯ, моддаи 128
Кодекси ҷиноятиро танҳо ба он корманди тиббӣ нисбат додан мумкин аст, ки ӯҳдадор аст
ба шахси мушаххас тавассути иҷрои вазифаи хизматӣ ё тибқи шартномаи қаблан басташуда
кӯмак расонад. Масалан, иҷрои вазифаҳои расмӣ, дар ҷои кор будан ё иҷрои сарпарастии
тиббӣ. Агар духтур дар вақти корӣ набудан дар ҷои кор ба бемор кумак накарда бошад,
пас моддаи 128 Кодекси ҷиноятиро танҳо аз рӯи ихтисос айбдор кардан ғайриимкон аст.
Барои нисбат ба моддаи 127 Кодекси ҷиноятӣ махсус ҳисоб кардани моддаи 128 Кодекси
ҷиноятӣ, бояд мавҷудияти муносибатҳои ҳуқуқии байни бемор ва шахсе, ки барои
расонидани кӯмак вазифадор аст, муқаррар карда шавад.
Амалияи тахассусии тарк кардани хатар ҳангоми қасдан ба ҳолати хатарнок
расонидани ҷабрдида дар натиҷаи расонидани зарар ба саломатӣ мухолиф аст. Дар ин
масъала дар адабиёт нуқтаи назари гуногун мавҷуд аст. Баъзе муаллифон пешниҳод
мекунанд, ки чунин амалҳоро тибқи маҷмӯи моддаҳое пешбинӣ кунанд, ки ҷавобгариро
барои қасдан расонидани зарар ба саломатӣ ва тарк кардани хатар пешбинӣ мекунанд, зеро
ҷинояти сӯиқасдӣ дар ин ҷо бар зидди ду объект равона шудааст: саломатӣ ва ҳаёт. Дигарон
бар онанд, ки масъулият барои тарк дар хатар асосан дар ҳолати бепарвоӣ ба хатар ва ба
истиснои нодир, қасдан ба даст меояд (яъне якҷоягӣ бо дуздӣ, ғоратгарӣ, ва таҷовуз ба
номус). Нуқтаи назар вуҷуд дорад, ки дар чунин кирдорҳо маҷмӯи ҷиноятҳо мавҷуд
нестанд. Мо чунин мешуморем, ки айбгузории моддаи 127 Кодекси ҷиноӣ дар ҳолати
қасдан расонидани зарар ба саломатӣ беасос аст. Ин дар амалияи ҳифзи ҳуқуқ борҳо тасдиқ
шудааст.. Шахсе, ки ба ҷабрдида қасдан зарари вазнини ҷисмонӣ расонидааст, наметавонад
барои дар хатар мондани ҷабрдида ба ҷавобгарӣ кашида шавад. Инчунин, таъкид карда
шуд, ки сар задани марг ҳангоми расонидани зарари вазнин ба саломатӣ хислати сифатии
қисми 2 моддаи 108 Кодекси ҷиноятии РСФСР мебошад, ки ҷавобгариро на танҳо барои
расонидани зарари вазнин ба саломатӣ, инчунин барои сар задани оқибатҳо дар шакли
марги ҷабрдида, аз ин рӯ, тахассуси иловагии амали шахси гунаҳкор, ки ҷабрдидаро дар
ҳолати нотавон гузоштааст, барои тарк дар хатар талаб карда намешавад[3].
Бисёре аз судҳо маҳз ҳамин мавқеъро риоя мекунанд, аз ин рӯ, ҳангоми баррасии
парвандаҳо дар суд моддаи 127 Кодекси ҷиноятӣ, чун қоида, аз айбдоркунӣ хориҷ карда
мешавад. Ҳамин тариқ, омори вилояти Томск нишон медиҳад, ки дар давраи солҳои 1997 то
2001 моддаи 125 Кодекси ҷиноятӣ дар 50 парвандаи ҷиноятӣ айбдор карда шудааст: дар
34,3% ҳолатҳо, моддаи 125 аз ҷониби суд бо далелҳои гуногун, аз 6,2% - дар марҳилаи
тафтишоти пешакӣ, яъне дар 40% ҳолатҳо моддаи тарк кардани хатар аз айбдоркунӣ хориҷ
карда шудааст. Омӯзиши парвандаҳои бойгонӣ нишон дод, ки дар 16,5% парвандаҳо
моддаи 127 Кодекси ҷиноятӣ дар мурофиа аз айбдоркунӣ хориҷ карда шудааст. Аммо,
сабаби ин, чун қоида, ё даъвати кумак аз ҷониби шахсони гунаҳгор ё сеюм, ё надонистани
гунаҳгор дар бораи он, ки шахсро дар хатар мегузорад, буд. Масалан, суди шаҳри
Тюкалини вилояти Омск айбдоршаванда У ва Г-ро бо омезиши бандҳои «а» -и қисми 2
моддаи 213 ва моддаи 127 Кодекси ҷиноӣ, ки саломатии ҷабрдида ҳамчун натиҷаи авбошӣ
буда, аз ҷои ҳодиса фирор кардааст. Моддаи 127-и Кодекси ҷиноятӣ аз он сабаб хориҷ карда
шуд, ки пас аз содир кардани кирдоре, ки ҷабрдидаро ба ҳолати хатарнок овардааст, онҳо
барои ӯ ёрии таъҷилиро даъват кардаанд.
Дар ин ҳолат, айбномаи моддаи 127 Кодекси ҷиноятӣ ибтидо беасос буд. Суди шаҳри
Калачински вилояти Омск шаҳрванд А. ва Т.-ро бо омезиши моддаи 127 Кодекси ҷиноӣ ва
зербанди "а" ва "в "қисми 3 моддаи 111 Кодекси ҷиноӣ, ки бо амалҳои зӯроварона қасдан
ҷабрдидаро ба ҳолати нотавонӣ овардаанд ва ӯро бараҳна дар ҳарорати зери сифр ба кӯча
баровардаанд, айбдор карда шуданд. Моддаи 127-и Кодекси ҷиноятӣ бо сабаби он, ки онҳо
ба духтари ҷабрдида дар бораи макони будубош хабар доданд, хориҷ карда шуд. Дар ин
ҷо, инчунин нишони нодурусти моддаи 127-и Кодекси ҷиноятӣ мавҷуд аст. Суди ноҳияи
Називаевски вилояти Омск , шаҳрванд T.-ро бо моддаи 127 Кодекси ҷиноятӣ ва қисми 4
моддаи 111 Кодекси ҷиноятӣ, ки қасдан ба саломатии ҷабрдида зарар расонидааст, ки дар
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натиҷа марги ӯ рух дод, айбдор карданд. Суд моддаи 127 Кодекси ҷиноятиро аз айб рад
кард ва гуфт, ки ҷинояткор наметавонад бо аломатҳои беруна ҳолати ҷабрдидаро барои
ҳаёт хатарнок эътироф кунад .
Баъзе судҳо оқилона тарк кардани хатарро бо далелҳои объективӣ исбот намекунанд.
Ҳамин тавр, суди шаҳри Калачински вилояти Омск шаҳрванд Ч ва К тибқи маҷмӯи
моддаҳои қисми 3 моддаи 213, сархати "а"-и қисми 2 моддаи 162, моддаи 109 ва моддаи 127
Кодекси ҷиноятӣ барои қасдан расонидани зарар ба саломатии ҷабрдида ҳангоми
ғоратгарӣ, ки аз беэҳтиётӣ боиси марг гардид ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида шуданд.
Моддаи 127 Кодекси ҷиноятӣ оқилона хориҷ карда шуд, зеро сабаби дар ҳолати хатарнок
ба ҳаёт ё саломатӣ мондани ҷабрдида бо шакли бепарвонаи гуноҳи судшавандагон нисбати
марг ва тахассуси иловагӣ тибқи моддаи 125 Кодекси ҷиноятӣ пӯшонида шудааст талаб
карда намешуд. Тақрибан 21,7% парвандаҳои ҷиноятии ин категория, ки дар вилоятҳои
Омск Тюмень ва Томск оғоз ёфтаанд, дорои тахассусҳо тибқи моддаи 123 Кодекси ҷиноятӣ
мебошанд ва дар якҷоягӣ бо таркибҳое, ки ҷавобгариро барои қасдан расонидани зарари
ба саломатӣ пешбинишуда пешбинӣ мекунанд. Ҳамин тариқ, аз ҷониби суди ноҳияи ПитЯхски вилояти Тюмен, шаҳрванд М. бо қисми 1 моддаи 111 Кодекси ҷиноятӣ ва моддаи 125
Кодекси ҷиноятӣ барои қасдан расонидани зарари вазнин ба саломатии ҳамсараш ва дар
ҳолати хатарнок гузоштани ӯ маҳкум карда шуд. Барои чунин амали шабеҳ, Суди шаҳри
Исилқули вилояти Омск Г.-ро мутобиқи қисми 1 моддаи 111 Кодекси ҷиноятӣ дар якҷоягӣ
бо моддаи 125 Кодекси ҷиноятӣ маҳкум кард. Суди ноҳияи Парабели вилояти Томск,
шаҳрванд К.-ро, барои мунтазам расонидани азоби рӯҳӣ ва ҷисмонӣ ва расонидани зарари
вазнин ба фарзанди ноболиғаш бо маҷмӯи банди "г" қисми 2 моддаи 117 Кодекси ҷиноятӣ,
сархати "б" -и қисми 2 моддаи 111 Кодекси ҷиноятӣ ва моддаи 125 Кодекси ҷиноятӣ айбдор
кард. Дар мисолҳои дар боло овардашуда моддаи 125 Кодекси ҷиноятӣ беасос айбдор карда
шуд.
Моддаҳои 111 ва 112 Кодекси ҷиноятӣ ҷавобгариро барои қасдан расонидани зарари
вазнин ва миёна ба саломатӣ пешбинӣ мекунанд. Ғайр аз он, дар қисми 4 моддаи 111
Кодекси ҷиноятӣ аломати тахассусӣ, фарорасии марг аз беэҳтиётӣ мавҷуд аст. Яъне, ба
ихтиёри моддаҳои 111 ва 112 Кодекси ҷиноятӣ оқибатҳое дохил мешаванд, ки аз қасдан
расонидани зарар, аз ҷумла оқибатҳои беэҳтиётӣ, дар натиҷаи дар ҳолати хатарнок
гузоштани ҷабрдида, агар онҳо бевосита дар натиҷаи сабаб бошанд робита бо акт. Аз ин
рӯ, агар дар натиҷаи қасдан расонидани зарари вазнин ё миёна ба саломатии ҷабрдида онро
дар ҳолати хатарнок монад, пас тахассус бояд вобаста ба оқибатҳои рухдода, ки аз робитаи
сабабӣ бо амалҳои ҷинояткор иборатанд, гузаронида шавад: мутобиқи моддаҳои 111 ё 112
Кодекси ҷиноятӣ ё дар ҳолати марг тибқи қисми 4 моддаи 111 Кодекси ҷиноятӣ[4].
Бисёр вақт, дар таҷрибаи тафтишотӣ ва судӣ тахассусҳо тибқи моддаи 127 Кодекси
ҷиноятӣ дар якҷоягӣ бо моддаи 131 Кодекси ҷиноятӣ истифода мешаванд, вақте ки
ҷабрдида ҳангоми таҷовуз ба номус дидаву дониста бесарпаноҳ монда, дар хатар гузошта
мешавад, ки оқибати он марг ё зарар ба саломатӣ мегардад. Дар яке аз қарорҳои Суди Олии
РСФСР нишон дода шудааст, ки дар сурати фавти ҷабрдида, на дар ҷараёни таҷовуз ба
номус, балки дар натиҷаи ба хатар гузоштани ӯ, барои маҷмӯи ин ҷиноятҳо тахассус
истифода мешавад. Дар қарорҳои минбаъдаи Суди Олии СССР ва РСФСР, ки ба проблемаи
тахассуси таҷовуз бахшида шудаанд, дар ин бора зикр нашудааст. Ин тахассус дар
қарорҳои Президиуми Суди Олии РСФСР оид ба парвандаҳои мушаххас пешниҳод карда
шудааст. Ҳангоми тахассуси чунин амалҳо як усули дигаре низ ҳаст. Ҳамин тариқ, пешниҳод
карда мешавад, ки маҷмӯи моддаҳое пешбинӣ карда шаванд, ки барои таҷовуз ба номус ва
куштори барқасдона, ки бо таҷовуз ба номус алоқаманд аст, сарфи назар аз он, ки оё
ҷабрдида бо амали зӯроварии ҷинояткор ба ҳолати нотавон оварда шудааст ва пас аз
таҷовуз дар ҳаёт боқӣ мондааст -ҳолати таҳдид, ки боиси марг шудааст ё пас аз таҷовузи
ҷабрдидаи нотавон гунаҳгор чораҳои иловагие андешидааст, ки ӯро дар ҳолати маълум
барои ҳаёт таҳдид мекунанд.
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Мо чунин мешуморем, ки тахассуси ин амал дар маҷмӯи моддаҳои 131 ва 127 Кодекси
ҷиноятӣ бо ҳамон асосҳое, ки омезиш бо моддаҳои 111 ва 127 Кодекси ҷиноятӣ доранд,
нодуруст ба назар мерасад. Барои тахассус тибқи моддаи 131 Кодекси ҷиноятӣ муҳим нест,
ки ҷабрдидаро кӣ ба ҳолати нотавон гузоштааст: худи субъект ё дигар сабабҳо; ки оё
ҷинояткор аз ҳолати хатарноке, ки вайро пас аз таҷовуз ба номус мегузорад, огоҳ буд, оё ба
баъзе ҳолатҳое, ки маргро пешгирӣ карда метавонанд, ҳисоб кард (гуноҳи бепарвоӣ нисбат
ба оқибатҳо). Дар ҳар сурат, таҷовуз бояд тибқи бандҳои "а" ва "б" -и қисми 3 моддаи 131
Кодекси ҷиноятӣ, ки расонидани зарари вазнин ба саломатӣ ё маргро аз беэҳтиётӣ ҳамчун
аломати сифат пешбинӣ мекунад, мувофиқат кунад ва аз ин рӯ, тахассуси иловагӣ тибқи
моддаи 127 Кодекси ҷиноятӣ талаб карда намешавад. Агар субъект пас аз таҷовуз амалҳои
барқасдона ё беэҳтиётона содир кунад, ки ҷабрдидаро бо дарназардошти нотавонии ӯ ба
ҳолати хатарноке, ки баъдан ба марг оварда расонидааст, он гоҳ ҷамъоварии моддаи 131 ва
банди "к" -ро ба назар гирифтан лозим аст аз қисми 2 моддаи 105 Кодекси ҷиноятӣ ё ба
тарзи бепарвоёна айбдоркунӣ - моддаи 109 Кодекси ҷиноятӣ. Ҳамин тавр, суди шаҳри Тара
вилояти Омск шаҳрванд Л.-ро маҳкум кард, ки муқовимати ҷабрдидаро бартараф намуда,
ӯро ба ҳолати беҳушӣ зада, таҷовуз кардааст ва сипас дар ҳавои сард, дар ҳолати барои ҳаёт
ва саломатӣ хавфнок, дар кӯча мондааст. Оқибат сар задани зарари вазнин тавассути
бепарвоӣ буд. Суд шаҳрванд Л.-ро дар якҷоягӣ бо банди «в» қисми 2 моддаи 131 Кодекси
ҷиноятӣ, қисми 3 моддаи 118 ва моддаи 127 Кодекси ҷиноятӣ айбдор кард. Мусаллам аст,
ки оқибатҳои ба саломатии ҷабрдида зараровар бевосита ба таҷовуз алоқаманданд.
Шаҳрванд Л. дигар амалҳои ба мақсади расонидани зарар пас аз ба охир расидани ҷиноят
содиршударо содир накардааст, бинобаар ин кирдорҳои ӯ пурра бо моддаи 131 Кодекси
ҷиноятӣ фаро гирифта шудаанд, ки дар натиҷа расонидани зарари вазнин ба саломатӣ
пешбинӣ шудааст. Аломатҳои тахассусии моддаи 131 Кодекси ҷиноятӣ имкон медиҳанд, ки
пайдоиши оқибатҳои дар боло овардашуда, ки аз робитаи мустақими сабабӣ бо содир
намудани таҷовуз ба номус ва дар ҳолати хатари ҳаёт ё саломатӣ тарк кардани ҷабрдида
иборатанд, пурра пӯшонида шаванд. Ин амалҳои ҷинояткор мувофиқи моддаи 127 Кодекси
ҷиноятӣ тахассуси иловагӣ талаб намекунанд.
Яке аз масъалаҳои баҳсталаби тахассус имкони ба миён овардани моддаи 127 Кодекси
ҷиноятӣ барои таҳдид дар ҳолатҳои истиснокунандаи ҷавобгарии ҷиноятӣ мебошад. Баъзе
муаллифон чунин мешуморанд, ки агар шахсе, ки дар ҳолати мудофиаи зарурӣ қарор дорад,
вайронкорро дар ҳолати таҳдид ба ҳаёт қарор диҳад, ӯ вазифадор аст, ки ба охирин кӯмак
расонад. Дар акси ҳол, амал накардани ӯ бояд барои дар хатар гузоштани ӯ ҷазо дода
шавад. Мо чунин мешуморем, ки расонидани марг ба шахси дигар дар ҳолатҳое, ки ҷинояти
кирдорро истисно мекунад (моддаҳои 37-42 Кодекси ҷиноятӣ) ба ҷавобгарии ҷиноятӣ
кашида намешавад. Аммо, агар дар натиҷаи чунин амалҳо зарар ба саломатӣ расонида
шавад ва ҳолатҳои дар боло зикршуда аз байн равад, шахс ӯҳдадор аст, ки ба муассисаҳои
дахлдор кӯмак расонад ё гузориш диҳад. Иҷро накардани чунин амалҳоро ҷинояти
сӯиқасдӣ ба амнияти мавҷудияти шахс, яъне дар хатар гузоштани ӯ ҳисобидан лозим аст[5].
Ҳамин тавр, дар таҳқиқоти мазкур масъалаҳои мафҳуми ҷиноятҳои дар хатар
монондан, таҳлили намудҳои бандубасти ҷиноятҳои мазкур, баррасии проблемаҳои
мавҷудбуда дар ҷиноятҳои номбаршуда, ҷанбаҳои қонунгузорӣ, ҳуқуқтатбиқкунӣ ва
ташкилотии муқовимат ба ин ҷиноятҳоро баррасӣ карда шудаанд.
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Дар мақолаи мазкур мушкилоти ҳифзи ҳуқуқ ва қонунгузорӣ дар мубориза бо дар хатар монондан
таҳлил карда шудааст. Бо дарназардошти муҳимияти мавзуъ муаллиф кӯшиш намудааст, ки бо дастрасии
қонунгузории амалкунандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи ҳуқуқи ҷинояти, истифодаи адабиёти ҳуқуқии
олимони ватанию хориҷӣ ва амалияи ҳуқуқтатбиқкунӣ мафҳум ва аломатҳои ҷиноятҳои дар хатар
мононданро мавриди баррасӣ ва тадқиқ қарор диҳад. Инчунин, масъалаи асосҳои тамоюли инкишоф
додани қонунгузории ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи дар хатар монондан баррасӣ шуда, барои
рушд ва такмилдиҳии қонунгузории ин соҳа якчанд пешниҳодҳо ироа намудам.
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ОСТАНОВЛЕНИЮ В ОПАСНОСТИ
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foreign scholars and law enforcement practice. Also, the issue of the basis of the tendency to develop the criminal
legislation of the Republic of Tajikistan on endangerment was considered and author made some suggestions for the
development and improvement of the legislation in this area.
Keywords: crime; criminal code; subject; subjective side; object; objective side; remained in danger ;
punishment; criminal responsibility;
Сведения об авторе: Зиёев Шаҳбоз Сафарович - Таджикский национальный Университет, магистр
юридического факультета. Адрес: Республика Таджикистан, г.Душанбе. Тел: 880010909.
Information about the author: Ziyoev Shahboz Safarovich - Tajik national University, graduate student of Law
Faculty. Address: Republic of Tajikistan, Dushanbe citу. Phone: 880010909.

РУШДИ ҲОКИМИЯТИ СУДЇ ДАР ЗАМОНИ ИСТИҚЛОЛИ ДАВЛАТЇ
Исмоилов Ҷ.Х.
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон
Ба даст овардани Истиқлоли давлатӣ 9 – сентябри соли 1991 аз Ҷумҳурии Тоҷикистон,
аз давлати ҷавон, тақозо менамуд, ки дар самти ба по мондани низоми нави ҳукуқӣ, таҳия
ва қабули қонунҳои ҷавобгӯ ба стандартҳои байналмилалӣ, муайян намудани шакли сохти
давлатию идоракунӣ, фароҳам овардани шароити арзанда барои зисту зиндагонии аҳолии
кишвар ва ҳамзамон таъмини ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд ҳамчун арзиши олӣ,
тадбирҳои ҷиддиеро роҳандозӣ ва корҳои бузургеро амалӣ намояд. Табиист, ки иҷрои ҳар
як амал ва пиёда намудани ислоҳот дар самти низоми давлатдорӣ аз эҳёи заминаҳои
ҳуқуқии он оғоз меёбад. Яке аз музафариятҳои муҳимми Иҷлосияи XVI Шӯрои Олии
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бахши қонунгузорӣ гузоштани замина барои таҳия ва қабули
Конститутсияи нави мамлакат буд. Бинобар ҳамин қабули Конститутсияи Ҷумҳурии
Тоҷикистон дар солҳои аввали соҳибихтиёрии давлатӣ яке аз дастовардҳои бузург ва
нодири Ҷумҳурии Тоҷикистон маҳсуб меёбад.
Мардуми шарифи Тоҷикистон 6 –
ноябри соли 1994 аз тариқи райъпурсии умумихалқӣ бо тарафдории аксарият,
Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистонро қабул намуданд. Қабули Конститутсия дар воқеъ
дар таърихи пешрафти ҳар як миллату давлат нақши созандаву калидиро иҷро менамояд.
Қабули Қонуни асосии кишвар боис гардид, ки дурнамои инкишофу пешрафти Тоҷикистон
265

ҳамчун давлати демократӣ, соҳибихтиёр, ҳуқуқбунёд, дунявӣ ва ягона муайян карда шавад
[1, саҳ. 57 – 68].
Қобили қайд аст, ки Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон бо дарназардошти ба
назари эътибор гирифтани беҳтарин арзишҳои ҳуқуқи байналмилалӣ, таҷрибаи пешрафтаи
давлатҳои мутамаддини дунё, таҳлили муқоисавӣ – ҳуқуқии низоми ҳуқуқии кишварҳои
пешрафта, таҷрибаи давлатдорӣ ва суннату одатҳои таърихии миллии тоҷикон таҳия ва
қабул карда шудааст. Қабули Конститутсия заминаҳои боэътимоди ҳуқуқиву ташкилиро
дар самти қабули қонунҳои нави ҷавобгў ба талаботи замон рӯйи кор овард [2, саҳ. 57 – 68].
Бо назардошти мустақиман амал кардани меъёрҳои Қонститутсияи Ҷумҳурии
Тоҷикистон дар ҳудуди кишвар ва қувваи олии ҳуқуқӣ доштани он нисбат ба дигар
санадҳои меъёрии ҳукуқи байналмиллалӣ ва дохилидавлатӣ зарурати ба Конститутсия
мутобиқ намудани қонунҳои амалкунанда ва ё аз нав қабул кардани онҳо ба миён омаданд.
Дар бобҳои алоҳидаи Конститутсия масъалаҳои марбут ба асосҳои сохтори
конститутсионӣ, ҳамчунин ҳуқуқ, озодӣ ва вазифаҳои асосии инсон ва шаҳрванд мустаҳкам
гардида, кафолатҳои амалишавии онҳо низ муқаррар гардиданд. Дар умум муҳимтарин
масъалаҳои ҳаёти сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ, фарҳангӣ ва ҳуқуқии кишвар дар
Конститутсия инъикос ёфтаанд. Бо дарназардошти ба вуқӯъ пайвастани дигаргунӣ ва
пешравиҳои дар ҷомеа солҳои 1999, 2003 ва 2016 ба Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон
тағйиру иловаҳо ворид карда шуданд, ки онҳо барои ҳифзи манфиатҳои миллат, давлати
тоҷикон ва таъмину амалишавии ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд шароитҳои
арзандаро ба миён оварданд.
Мавриди зикри хос аст, ки бо шарофати Истиқлолияти давлатӣ ва қабули
Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон заминаҳои боэътимоди ҳуқуқиву ташкилӣ дар самти
тақвият ва густариши падидаи адолати судӣ фароҳам оварда шуданд. Мусаллам аст, ки ҳар
як давлат, новобаста аз сохти давлатӣ, режими сиёсӣ ва шакли идоракунии худ низоми
кафолатҳои миллиеро муайян месозад, ки ҷиҳати таъмини адолати иҷтимоӣ, қонуният,
волоияти қонун, ҳимояи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, манфиатҳои қонунии ҷомеаву
давлат равона шудаанд. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин низом ҳокимияти судӣ дар самти
таъмини адолати иҷтимоӣ ва волоияти қонун дар ҷомеа мавқеи марказиро ишғол
менамоянд. Суд симои давлат буда, табиист, ки аз фаъолияти самараноку одилонаи он
боварию эътимоди мардум ба давлат меафзояд.
Бори нахуст дар моддаи 9 – уми Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳокимияти судӣ
ҳамчун шохаи мустақили ҳокимияти давлатӣ эътироф карда шуд. Дар боби 8 – уми он
бошад (моддаҳои 84 – 92) вазифа, ваколат, принсипҳои фаъолият, талаботҳо оид ба таъин
ва интихоб шудани судяҳо, низоми судӣ мушаххас гардонида шуданд. Дар маҷмуъ баъди
касби истиқлолияти давлатӣ бо қабули Конститутсия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон заминаҳои
боэътимоди ҳуқуқиву ташкилӣ дар самти тақвият ва густариши минбаъдаи ҳокимияти судӣ,
сохтори судӣ ва адолати судӣ руйи кор омаданд. Аз ҷумла, дар натиҷаи татбиқи мақсаднок
ва бомароми ислоҳотҳои ҳуқуқӣ дар кишвар шароити муносиб ва мувофиқи фаъолияти
судҳо дар самти ба амал баровардани адолати судӣ фароҳам оварда шуданд [3, саҳ. 57 – 68].
Лозим ба ёдоварист, ки ҳарчанд вожаи «ҳокимияти судӣ» аввалин маротиба дар
Эъломияи соҳибихтиёрии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 24-августи соли 1990 ифода бошад ҳам,
вале он бори нахуст дар моддаи 9-уми Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун шохаи
мустақили ҳокимияти давлатӣ эътироф карда шуд. Дар боби 8 – уми он бошад (моддаҳои
84 – 92) вазифа, мақсад, принсипҳои фаъолият, талаботҳо оид ба таъин ва интихоб шудани
судяҳо, низоми судӣ мушаххас гардонида шуданд.
Мувофиқи Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳокимияти судӣ яке аз рукнҳои
мустақили ҳокимияти давлатӣ ба ҳисоб меравад. Ҳокимияти судӣ мустақил буда, аз номи
давлат ва аз тарафи судяҳо амалӣ мегардад. Ҳокимияти судӣ ҳуқуқ, озодиҳои инсону
шаҳрванд, манфиати давлат, ташкилоту муассисаҳо, қонунияту адолатро ҳифз менамояд.
Таҷрибаи ҷаҳонӣ гувоҳ аст, ки яке аз роҳҳои асосӣ ва пешқадамтарини ҳимояи ҳуқуқу
озодиҳои инсон ва шаҳрванд ин ҳифзи судист. Тоҷикистон ҳамчун узви комилҳуқуқи
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ҷомеаи ҷаҳонӣ санадҳои асосии марбут ба ҳуқуқи инсонро эътироф намуда, инсон ва ҳуқуқу
озодиҳои ӯро арзиши олӣ эълон намудааст. Ҳокимияти судӣ яке аз кафолатҳои асосии
таъмини арзиши олӣ будани ҳуқуқу озодиҳои инсон баромад менамояд.
Дар асоси Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 1995 силсилаи Қонунҳои
конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Суди конститутсионӣ», «Дар бораи
сохтори судӣ», «Дар бораи мақоми судяҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон», «Дар бораи судҳои
ҳарбӣ», «Дар бораи судҳои иқтисодӣ» ва «Дар бораи Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон»
қабул карда шуданд, ки барои ташаккули низоми ягонаи судии кишвар заминаҳои
мусоидро фароҳам оварданд. Қабули ин санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ дар маҷмўъ барои рушди
ҳокимияти судӣ, ҳамчун аз рукнҳои мустақили ҳокимияти давлатӣ мусоидат намуда, аз
дигар ҷониб барои ташаккули ҳайати нави низоми судии кишвар бо тартиби
муқаррарнамудаи қонун замина гузоштанд.
Яке аз масъалаҳои меҳварии тағйиру иловаҳои соли 1999 – ро ба Конститутсия
такмили мустақилиятии низоми идории судҳо ташкил медод. Дар заминаи амалишавии
ислоҳоти конститутсионӣ 26 сентябри соли 1999 ба Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон
тағйиру иловаҳо ворид карда шуд, ки дар роҳи устувор гардонидани пояҳои давлати
демокративу ҳуқуқбунёд қадами устувор гузошта шуд. Дар заминаи ҳамин тағйироту
иловаҳо соли 2001 Қонуни нави конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи судҳои
Ҷумҳурии Тоҷикистон» қабул карда шуд.
Ҳамзамон дар заминаи тағйиру иловаҳои Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 22
июни соли 2003 муҳлати ваколати судяҳо ба 10 сол дароз гардида синни ниҳоии номзадҳои
ба вазифаи судягӣ пешниҳодшаванда 65 сол муқаррар гардид. Тағйиротҳои руйи кор омада
дар воқеъ аз як тараф ҷиҳати ба стандартҳои байналмилалӣ мутобиқ намудани
қонунгузории миллии кишвар мусоидат намуда, аз дигар ҷиҳат ба рушду такомули
минбаъдаи низоми судӣ ва ҳокимияти судӣ дар кишвар шароити арзандаро фароҳам овард.
Бо қаноатмандӣ ва изҳори хушнудӣ месазад хотирнишон сохт, ки масъалаи инкишофу
пешрафти низоми судӣ, таъмини мустақилияту шаффофияти фаъолияти судҳо дар
Тоҷикистон ҳамеша дар маркази таваҷҷуҳи роҳбарияти олии сиёсии кишвар қарор дорад.
Зеро таҷрибаи давлатҳои пешрафтаи дунё, омузиш ва таҳлили муқоисавӣ – ҳуқуқии
низомҳои пешрафтаи ҳуқуқӣ аз он шаҳодат медиҳанд, ки муҳимтарин масъала ва баҳсҳои
ҳуқуқӣ, ки ба ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд иртибот доранд, аз ҷониби суд ҳал карда
мешаванд. Аз ин рӯ, яке аз мавзуҳои марказии Паёмҳои ҳамасолаи Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ин
масъалаи сол аз сол тақвият додани фаъолияти ҳокимияти судӣ ва дар ин замина таҳия ва
қабул намудани барномаҳои ислоҳоти судӣ дар Тоҷикистон ташкил медиҳад.
Дар заминаи Паёмҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии
Тоҷикистон ба хотири таҳким бахшидан ба фаъолияти минбаъдаи ҳокимияти судӣ, баланд
бардоштани нақш ва мавқеи он дар ҷомеа, ҳифзи ҳукуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд,
манфиати давлат, ташкилоту муассисаҳо, таъмини ҳамаҷонибаи қонунияту адолат бо
фармонҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 23 июни соли 2007, таҳти № 271
«Барномаи ислоҳоти судӣ – ҳуқуқӣ барои солҳои 2007 – 2010», аз 3 январи соли 2011, таҳти
№ 976 «Барномаи ислоҳоти судӣ – ҳуқуқӣ барои солҳои 2011 – 2013» ва бо Фармони
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 5 – уми январи соли 2015, № 327 «Барномаи ислоҳоти
судӣ – ҳукуқӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2015 – 2017» тасдиқ ва ба мавқеи
иҶро вогузор карда шуданд. Ба масъалаи ислоҳоти судӣ – ҳуқуқӣ дар Тоҷикистон аҳамияти
хосса зоҳир карда мешавад. Масъалаи ислоҳоти судӣ – ҳуқуқӣ дар Тоҷикистон низ мавзӯи
асосии аксарияти конференсияву ҳаммоишҳои илмии ватаниро ташкил медиҳад [4, саҳ. 292].
Ҳамзамон ба ин масъала низ дар доираҳои илмӣ таваҷҷӯҳи зиёд равона карда мешавад.
Боиси хушнудист, ки аз ҷониби олимону муҳаққиқони ватанӣ дар иртибот ба ислоҳот ва
такмили минбаъдаи ҳокимият ва низоми судии кишвар андешаҳои созгор иброз шудаанд
[5, саҳ. 57 – 58].
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Хурсандибахш аст, ки то ба имрўз тамоми нақша – чорабиниҳои таҳияшуда оид ба
барномаи зикргардида амалӣ карда шуданд. Қабул ва амалишавии барномаҳои давлатӣ
оид ба ислоҳоти судӣ дар кишвар шаҳодати ғамхориҳои рӯзафзуни Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон ба фаъолияти судҳои Тоҷикистон буда, барои тадриҷан боло бурдани нуфузу
эътибори онҳо дар љомеа, ҳамчун ниҳоди ҷомеаи демократӣ хизмат менамояд. Дар заминаи
амалисозии «Барномаи ислоҳоти судӣ – ҳуқуқӣ барои солҳои 2007 – 2010» аз 23 июни соли
2007, таҳти № 271, кодексҳои мурофиавии гражданӣ, мурофиавии ҷиноятӣ, мурофиаи
иқтисодӣ ва Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар таҳрири нав қабул карда шуданд. Дар
сохтори Суди Олии Чумҳурии Тоҷикистон, судҳои вилоят, суди ВМКБ, шаҳри Душанбе
бошад соли 2010 коллегияҳои судӣ оид ба парвандаҳои оилавӣ ва маъмурӣ таъсис дода
шуданд. Ҳамзамон ба мақсади интихоб ва ҷобаҷогузории номзадҳо ба вазифаи судягӣ
ниҳоди «судя – коромӯз» таъсис дода шуда, дар ин хусус ба Қонуни конститутсионии
Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи судҳои Љумҳурии Тоҷикистон» тағйиру иловаҳои дахдор
ворид карда шуданд.
Ба мақсади дар амал пиёда намудани барномаи “Ислоҳоти судӣ – ҳуқуқӣ барои солҳои
2011 – 2013”, як қатор корҳо дар самти ҷобаҷогузории дурусти кадрҳо, баланд бардоштани
сатҳи тахассусии онҳо ва дигар масъалаҳои ташкилии фаъолияти судяҳо ба сомон расонда
шудаанд. Ҳамзамон дар заминаи ҳамин барнома қонунҳои конститутсионии Ҷумҳуриии
Тоҷикистон «Дар бораи Суди конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон», «Дар бораи судҳои
Ҷумҳурии Тоҷикистон», Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи адвокатура ва
фаъолияти адвокатӣ», Кодекси мурофиаи ҳуқуқвайронкунии маъмурии Ҷумҳурии
Тоҷикистон, Кодекси одоби судяҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва як зумра қонунҳо оид ба
ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қонунҳои дахлдори Ҷумҳурии Тоҷикистон қабул карда
шуданд. Дар Барномаи ислоҳоти судӣ – ҳуқуқӣ дар Чумҳурии Тоҷикистон барои солҳои
2015 – 2017 чорабиниҳои зерин пешбинӣ шуда буданд: рушди қонунгузории мурофиавӣ;
такмили сохтор ва фаъолияти Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Суди Олии иқтисодии
Ҷумҳурии Тоҷикистон; такмили сохтор ва фаъолияти судҳои Вилояти Мухтори Кӯҳистони
Бадахшон, вилоят ва шаҳри Душанбе, судҳои шаҳру ноҳияҳо; ислоҳоти низоми судӣ
нисбати ноболиғон; тадбирҳо оид ба таъмини иҷрои санадҳои судӣ, такмили сохтор ва
фаъолияти иҷрочиёни суд; тадбирҳо оид ба таъсиси сохтори мустақили экспертӣ; рушди
ёрии ҳукуқи ройгон; таъминоти моддӣ – техникии судяҳо ва кормандони дастгоҳи судҳо, ки
аксарияти онҳо амалӣ шуданд.
Тавре ки иттилоъ дорем, рӯзи 22 – юми майи соли ҷорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба
мақсади ворид намудани тағйиру иловаҳо ба Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон
раъйпурсии умумихалқӣ баргузор гардид. Дар натиља бо гирифтани 94,5 фоизи овози
раъйдиҳандагон лоиҳаи тағйиру иловаҳо ба Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон
дастгирӣ ёфт. Аз ҷумла, мувофиқи тағйиротҳои воридшуда аз моддаи 69 – и Конститутсияи
Ҷумҳурии Тоҷикистон банди 12 хориҷ карда шуда, ҳамзамон як қатор навгониҳо ба боби 8
– ум, ки «суд» ном дорад, ворид карда шуд. Дар асоси тағйиротҳое, ки ба моддаи 86 – и
Конститутсия ворид карда шуд, минбаъд судяҳои суди ҳарбӣ, судяҳои суди Вилояти
Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳия, судяҳои Суди
иқтисодии Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоят ва шаҳри Душанбе бо тартиби
муқарраркардаи қонуни конститутсионӣ ба вазифа таъин ва озод карда мешаванд. Гузашта
аз рӯзи 9 – июни соли 2016 дар заминаи тағйиротҳои ба Конститутсия ворид кардашуда аз
ҷониби Асосгузори сулҳу Ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон фармонҳо «Дар бораи барҳам додани Шӯрои адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон»,
Дар бораи сохтори дастгоҳ, нақшаи идоракунӣ ва шумораи воҳидҳои кории Суди Олӣ ва
Суди Олии иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба имзо расид. Дар ҳамин замина ба Қонуни
конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи судҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон»
тағйиру иловаҳо ворид карда шуданд.
Бо фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 19 апрели соли 2019, № 1242
барномаи нави “Ислоҳоти судӣ – ҳуқуқӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2019 –
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2021” қабул карда шуд, ки амалишавии он барои боз ҳам таҳким ёфтани ҳокимияти судӣ
мусоидат хоҳад кард. Барномаи ислоҳоти судӣ – ҳуқуқӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои
солҳои 2019 – 2021 идомаи барномаҳои пешинаи ислоҳоти судӣ – ҳуқуқӣ дар Тоҷикистон
мебошад, ки бо Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи самтҳои асосии
сиёсати дохилӣ ва хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз 26 декабри соли 2018 асос ёфта,
амалисозии тадбирҳои зуруриро барои боз ҳам таҳким бахшидани ҳокимияти судӣ ва
такмили қонунгузорӣ доир ба фаъолияти судҳо, хадамоти иҷро, мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва
дигар мақомоти ҳокимияти давлатӣ пешбинӣ менамояд. Мақсад ва вазифаҳои барнома аз
такмили сохтор ва таҳкими фаъолияти судҳо ҷиҳати ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва
шаҳрванд, манфиати давлат, ташкилотҳо, қонунияту адолат, назорати иҷрои саривақтии
санадҳои судӣ, баланд бардоштани сифат ва самаранокии кори судҳо, беҳтар намудани
вазъи иҷтимоии судяҳо ва кормандони дастгоҳи судҳо, инчунин такмили қонунгузорӣ дар
ин самт иборат мебошад [6]. Дар умум барномаи мазкур амалишавии тадбирҳои
мушаххасро дар самти такмили қонунгузорӣ ва такмили сохтор ва беҳдошти шароити
моддию технкии судҳо, вазъи иҷтимоии судяҳо ва кормандони судҳо дар бар мегирад. Ба
мақсади амалӣ намудани барномаи мазкур нақшаи чорабиниҳо оид ба иҷрои Барномаи
ислоҳоти судӣ – ҳуқуқӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2019 – 2021 таҳия ва тасдиқ
карда шудааст, ки он асосан тадбирҳои зеринро фаро мегирад: такмили Қонуни
конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Суди конститутсионии Ҷумҳурии
Тоҷикистон»; омузиши масъалаҳои ба тобеияти судҳои иқтисодӣ мансуб донистани
баррасии парвандаҳои ҳуқуқвайронкуниҳои маъмурӣ нисбати соҳибкорони инфиродӣ ва
шахсони ҳуқуқӣ; таҳия ва қабули Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи истеҳсолоти
иҷро» дар таҳрири нав; омузиши масъалаҳои ҷорӣ намудани мансаби ёрдамчии судяи Суди
Олӣ ва Суди Олии иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон; масъалаи ба бозомӯзӣ фаро
гирифтани кормандони Суди конститутисионӣ ва суди Олии иқтисодӣ; такмили кодекси
мурофиавии ҷиноятӣ вобаста ба татбиқи чораи пешгирии дар намуди ба ҳабс гирифтан;
таҳия ва қабули Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи таъмини дастрасӣ ба иттилоот
оид ба фаъолияти судҳо»; баланд бардоштани мақоми маркази таълимии судяҳо; дар
таҳрири нав қабул кардани Кодекси гражданӣ, кодекси ҷиноятӣ ва кодекси манзил;
омӯхтани масъалаи таъсиси судҳои минтақавӣ бо мақсади беҳдошти сифати санадҳои судӣ
ва таъмини принсипи баробарии ҳама дар назди қонун, баррасии шикоятҳои кассатсионӣ
ва назоратӣ оид ба санадҳои судии судҳои шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ.
Мувофиқи нуқтаи назари олими тоҷик Маҳмудов И.Т. дар замони истиқлолияти
давлатӣ дар самти таҳкиму густариши низом ва ҳокимияти судӣ дигаргуниҳои куллӣ ба
вуқӯъ пайвастанд. Ин ҷо метавон муҳимтарин дастовардҳои соҳаро дар замони
соҳибихтиёрии давлатӣ шартан ба таври зайл гуруҳбандӣ кард:
- дар сатҳи конститутсионӣ мустаҳқам намудани ҳокимияти судӣ ҳамчун шохаи
мустақили ҳокимияти давлатӣ;
- муайян кардани ҳимояи ҳуқуқ, озодӣ ва манфиатҳои қонунии шаҳрвандон, таъмини
қонуният ба ҳайси таъиноти асосии ҳокимияти судӣ;
- амалан васеъ гаштани ваколатҳои суд дар самти баррасии парвандаҳо ва баҳсҳо оид
ба ҳуқуқ;
- имплементатсияи меъёрҳои санадҳои байналмилалии пазируфташуда дар
қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи судҳо ва афзалияти онҳо нисбат ба
қонунгузории миллӣ;
- фароҳам овардани низоми кафолатҳои мустақилияти судяҳо ҳангоми ба амал
баровардани адолати судӣ;
- фароҳам овардани низоми кафолати дастрасии ҳар як шахс ба адолати судӣ ва ҳифзи
судӣ;
- тадриҷан вусъат ёфтани маблағгузории судҳо аз буҷети давлатӣ;
- ба роҳ мондани ҳалли масъалаҳои ташкилӣ, моддӣ – техникӣ ва ҷобаҷогузории
кадрии низоми судӣ аз ҷониби низоми олии судӣ;
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- таъсиси судҳои махсусгардонидашуда (коллегияҳои судӣ оид ба парвандаҳои
маъмурӣ ва оилавӣ дар сохтори судҳои вилоятӣ, шаҳри Душанбе, Вилояти Мухтори
Кӯҳистони Бадахшон ва Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон);
- такмили қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи судҳо ва мувофиқ
гардонидани онҳо ба стандартҳои байналмилалӣ; қабули кодексҳои нав оид ба мурофиаи
ҷиноятӣ, мурофиаи гражданӣ, мурофиаи ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ, мурофиаи судии
иқтисодӣ;
- таъсиси ниҳоди «судя – коромӯз» дар қонунгузорӣ;
- танҳо ба салоҳияти суд вогузор намудани масъалаи маҳдуд намудани ҳуқуқҳои
конститутсионии инсон ва шаҳрванд дар мурофиаи судии ҷиноятӣ ва фаъолияти оперативӣ
– ҷустуҷӯӣ [7, саҳ. 4 – 5].
Таҷрибаи ҷаҳонӣ гувоҳ аст, ки яке аз роҳҳои асосӣ ва пешқадамтарини ҳимояи ҳуқуқу
озодиҳои инсон ва шаҳрванд, ин ҳифзи судист. Тоҷикистон ҳамчун узви комилҳуқуқи
ҷомеаи ҷаҳонӣ санадҳои асосии марбут ба ҳуқуқи инсонро эътироф намуда, инсон ва ҳуқуқу
озодиҳои ӯро арзиши олӣ эълон намудааст. Ҳокимияти судӣ яке аз кафолатҳои асосии
таъмини арзиши олӣ будани ҳуқуқу озодиҳои инсон баромад менамояд [8, саҳ. 206 – 207].
Мувофиқи нуқтаи назари донишманди тоҷик Мирзамонзода Х.М. аз лаҳзаи ба даст
овардани истиқлоли давлатӣ соли 1991 дар Ҷумҳурии Тоҷикистон таваҷҷуҳи бештар ба
ташаккул ва инкишофи ҳокимияти судӣ, ташаккули низоми судии босамар, ки меҳвари
фаъолияти онҳро ҳимояи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, манфиати ҷомеа ва давлат
ташкил медиҳанд, ба ҳисоб меравад. Ин раванд идома дошта то ҳанӯз анҷом наёфтааст [9,
саҳ.134].Тавре ки таҷриба нишон медиҳад, мавриди амалишавии ислоҳотҳои судӣ дар
Тоҷикистон таваҷҷӯҳи бештар ба ислоҳоти қонунгузорӣ ва институтҳои асосии он равона
карда мешавад. Ҳол он ки ҷавҳари асосии ин гуна ислоҳотҳоро пеш аз ҳама – дигаргунии
шуури ҳуқуқии ҷамъиятӣ ва касбӣ ташкил медиҳад. Ба ин хотир бояд зикр намуд, ки
мақсади ислоҳоти судиро на танҳо таҳия ва қабули қонунҳои нав, муҳайё сохтани
шароитҳои муносиби моддӣ – техникӣ барои фаъолияти судяҳо, балки дар навбати аввал
мазмуну моҳияти онро ба вуҷуд овардани дигаргуниҳои куллӣ дар тафаккур, шуури ҳуқуқӣ
ва менталитети касбии худи судяҳо ташкил медиҳад. Ба мақсад мувофиқ аст, ки судяҳо
дорои фарҳанг ва маърифати баланди ҳуқуқӣ бошанд [10, саҳ.16]. Ба андешаи Маҳмудов
И.Т. маҳз бо шарофати истиқлолияти давлатӣ ва соҳибихтиёрии миллӣ имрӯз дар Ҷумҳурии
Тоҷикистон, ҳамчун қисмати ҷудоношавандаи ҷомеаи ҷаҳон тамоми шароитҳои арзандаи
ҳуқуқиву ташкилӣ, молиявию техникӣ ва иттилоотиву иртиботӣ барои фаъолияти бомаром
ва самараноки низоми судӣ фароҳам оварда шудаанд Шароити кунунии сайёра ва вазъи зуд
тағйир ёбандаи авзои ҷомеаи ҷаҳонӣ бо назардошти омилҳои ҷаҳонишавӣ аз ҳар кадом
судяҳои кишвар талаб менамояд, ки бо дарки масъулияти баланди иҷрои вазифаҳои
хизматӣ ва қарзи имониву инсонӣ дар назди Ватан амал намуда, фаъолияти худро барои
ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, манфиати ҷомеаву давлат, корхона, муассиса,
ташкилотҳо, пос доштан, эҳтиром ва таҳкими дастовардҳои истиқлолияти давлатӣ равона
намоянд. Мо аминем, ки дурнамои фаъолияти ҳокимияти судӣ дар Тоҷикистон нек буда,
тамоми судҳои дар ҳудуи Ҷумҳурии Тоҷикистон амалкунанда дар воқеъ ба макони асосии
тантанаи адолат ва таъмини қонуният барои ҳар як шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон
мубаддал хоҳанд гашт [11, саҳ. 4 – 5]
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РУШДИ ҲОКИМИЯТИ СУДЇ ДАР ЗАМОНИ ИСТИҚЛОЛИ ДАВЛАТЇ
Мақолаи мазкур оид ба дурнамои фаъолияти ҳокимияти судӣ дар Тоҷикистон бахшида шуда,
таҳқиқотҳои дар ин самт гузаронида шуда, аз он шањодат медиҳанд, ки дар ояндаи наздик тамоми судҳои дар
ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон амалкунанда дар воқеъ ба макони асосии тантанаи адолат ва таъмини қонуният
барои ҳар як шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон мубаддал хоҳанд гашт.
Калидвожаҳо: функсия; ваколат; қонуншиканӣ; конститутсия; қонун; кодекс; прокурор; назорати
прокурорӣ; истиқлолияти давлатӣ; ҳокимияти қонунгузор; ҳокимияти судӣ.
РАЗВИТИЕ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ В ПЕРИОД ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ
Данная статья посвящена перспективам судебной системы в Таджикистане, и исследования в этой
области показывают, что в ближайшем будущем все суды, действующие на территории Республики
Таджикистан, станут основной судебной и законной площадкой для каждого гражданина. Республики
Таджикистан станет.
Ключевые слова: функция; власть; преступление; конститутсия; закон; кодекс; прокурор; прокурорский
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DEVELOPMENT OF THE JUDICIARY AT THE TIME OF STATE INDEPENDENCE
This article is devoted to the prospects of the judiciary in Tajikistan, and research in this area shows that in the
near future all courts operating in the territory of the Republic of Tajikistan will be the main venue for justice and the
rule of law for every citizen of the Republic.
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ДАВРАЊОИ ТАШАККУЛЁБИИ ФАЪОЛИЯТИ ТУРИЗМ ДАР ЉУМЊУРИИ
ТОҶИКИСТОН
Ќаландаров Ф. М.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Табиати дилангези Тољикистон аз даврони ќадим мавриди таваљљўњи сайёҳон ва
дўстдорони табиат будааст. Дар сарчашмањои гуногуни таърихї оиди зебогиии ин ё он
макону гушаи диёрамон гуфтањои зиёд мављуданд. Ба ин метавон сафари сайёҳатчии
венетсиягї Марко Поло, сайёҳатчиёничинї ва дигаронро мисол овард, ки ҳангоми убур
кардан аз қаламрави кишвар дар бораи љойњои алоњидаи он маълумот додаанд.
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Даврањои ташаккулёбии туризм дар Тољикистон асосан баъд аз солҳои 17-уми асри 20
рост меояд. Зеро то ин замон дар кишвари мо ягон муассиса ё корхонаи ташкили
сайёҳїмављуд набуд. Баъд аз ташкил ёфтани Љумҳурии шўравии Сотсиалистии Тољикистон
(соли 1924 ҳамчун Љумҳурии мухтор дар ҳайати Узбекистон ва соли 1929 бошад ҳамчун
Љумҳурии мустақил дар ҳайати Иттиҳоди Шўравї) барои омўхтан ва тадқиқоти табиати
кишварамон як қатор экспедитсияҳо ташкил ва равона карда шуда буданд, ки минбаъд
сањми ин экспедитсияҳо дар тартиб додани сайёњроҳҳо аз љумла сайёњроҳҳои кўҳнавардї ва
кишваршиносї хеле бузург аст. Ин экспедитсияҳо асос ё пояи туризм ва сайёҳиро дар
кишварамон гузоштанд. Дар раванди омўзишу тадқиқоти ин гурўњњо як ќатор базањои
алпинистї ва нуќтањои дамгирии сайёҳон ва инчунин бошишгоњњои сайёҳон ташкил шуда
буданд. Дар ҳайати ин гурўњњо олимони соњаи география, биология, зоология, геологияю
минералогия, глятсиялогия (яхшиносї), гидрология ва ғайраҳо саҳми беандоза гузоштанд.
Агар аз нуќтаи назари ташкилї гирем, туризми даврони шўравї ё давраи пеш аз
истиқлолият дар кишвар хусусияти тиљоратїнадошта, балки хусусияти иљтимої дошт.
Чунки манбаи асосии истироҳат иттифоқҳои касабаи корхонаю муассисаҳои гуногуни
давлатї ба ҳисоб мерафтанд. Яъне давлат барои кормандони тамоми соҳаҳо шароит
фароҳам меовард, ки шаҳрвандон тавассути роҳхат метавонистанд ҳамроҳ бо аҳли
оилаашон соле як маротиба рафта дар муассисаҳои фароғатї, осоишгоҳҳо ва дигар
урдгоњњои истироҳатї истироҳат кунанд. Ва аксарияти сайёҳоне, ки ба Љумҳурии мо
ташриф меоварданд, шаҳрвандони давлатҳои Иттифоқи Шўравї ё аз давлатҳои ба мо дўст
буданд. Дар он давра ба ғайр аз ширкати сайёҳии «Интурист» дигар дар қаламрави
чумҳуриамон ягон ширкати хусусии сайёҳїмављуд набуд. Ва аз ҳамин сабаб ба рушди
зерсохтори сайёҳї он замон кам аҳамият дода мешуд.
Дар он давра асосан ду навъи туризм, яъне туризми варзишї-кўҳнавардї ва туризми
табобатї бартарият доштанд. Туризми кўҳию-варзишї дар асоси мављудияти минтақаҳои
кўҳсор, қуллаҳои кўҳї, пиряхҳо ва туризми табобати балнеологї бошад дар асоси
мављудияти як қатор чашмаҳои гарму хунук аз он љумла Хољаобигарм, Гармчашма, Явроз,
Каратоғ ва ғайраҳо рушд ёфтанд.
Барои љойгиркунонї ва шабгузаронии сайёҳон бошад дар шаҳрҳои нисбатан калон аз
љумла шаҳри Душанбе, Хучанд, Бохтару Кулоб ва якқатор меҳмонхонаҳо бунёд карда шуда
буданд. Масалан, дар шаҳри Душанбе меҳмонхонаи Вахш, Душанбе, Тољикистон, Авесто
сохта шуда буданд, ки ба меҳмонони дохилу хориљ хизмат мерасонданд. Инчунин
муассисаҳои хўроки омма, тарабхонаю ошхона ва љойхонаҳо ҳам асосан дар шаҳрҳои дар
боло зикршуда ба меҳмонони дохилу хориљ хизмат мерасониданд. Дар соҳилҳои дарёҳои
Варзобу Ромит, Каратоғу Ширкент, дар водии Зарафшон як қатор урдгоњҳои (базањои)
туристию истироҳатї бунёд шуда буданд, барои истироҳати аҳолии маҳаллї ва сайёҳон аз
дигар љумҳуриҳо (бештар аз љумҳуриҳои Иттиҳоди Шўравї) воридгардида истифода бурда
мешуданд.
Баъди соҳибистиқлол шудани ЉумҳурииТољикистон ва дигар шудани сохти
хољагидорї, зарурати аз нав ва бо шакли дигар эҳё намудани соҳаи туризм пеш омад. Зеро
имрўз дар кураи замин давлатҳои људогонаеро метавон ном бурд, ки даромади асосии
баъзеашон танҳо ва танҳо аз ҳисоби соҳаи туризм мебошад. Боиси таассуф аст, ки дар
давоми солҳои љанги шаҳрвандї 1990-1997 дар кишварамон тамоми зерсохторҳои хољагии
халқ, аз он љумла зербунёди соҳаи туризм харобу валангор шуда, то ба сатҳи нестї расид.
Танҳо баъд аз ба итмом расидини чанги шаҳрвандї тадриљан зербунёди ин соҳа боз рў ба
тараққї ниҳод. Бо ба эътидол омадани вазъият дар дохили кишвар шумораи ширкатҳои
сайёҳї ба якборагї зиёд шуд ва имрўз дар кишвар шумораи онҳо зиёда аз 125-то мебошад,
ки њоло 25-тои онњо фаъолият доранд. Давлату ҳукумати љумҳурї низ афзалияти соҳаи
туризмро ба инобат гирифта дар ин самт пайваста талош меварзад. Бо қарори ҳукумати
ЉумҳурииТољикистон, эълон гаштани дараи Варзобу, Ромит ва ноҳияи Балљувон ҳамчун
минтақаи туризму истироҳат далели ин гуфтаҳост. Ба ғайр аз ин дар љумҳурї як қатор
санадҳои меъёрию ҳуқуқї, аз љумла Ќонуни ЉумҳурииТољикистон «Дар бораи туризм»,
272

қарори ҳукумати ЉумҳурииТољикистон «Дар бораи иљозатномадиҳї ба баъзе намудҳои
фаъолият» ва дигар санадҳои зарурїқабул шуданд, ки минбаъд барои рушду нумўъи ин
соҳа мусоидат мекунанд.
Масъалаи дигар, ин сохта ва ба истифода дода шудани як қатор меҳмонҳонаҳои ба
стандарти байналхалқї мутобиқбуда, бо љалби сармояи хориљї дар кишварамон
мебошанд, ки меҳмонхонаҳои «Серена», «Њайят», «Шератон», «Парламент» ва ғайраҳо аз
љумлаи чунин меҳмонхонаҳо ба ҳисоб мераванд. Умед аст, ки дар ояндаи наздик шумораи
чунин воситаҳои љойгиркунонї зиёд гардад.
Таърихи мухтасари пайдоиши мењмонхонањо. Мафҳуми меҳмондорї ё
меҳмонқабулкунїба монанди тамаддуни инсоният таърихи кўњан дошта, бо он
пайвастагїдорад. Аслан ин истилоҳи англисии «hospitality» буда, аз калимаи кўҳнашудаи
«хоспис»-и фаронсавигирифта шуда, маънояш «ғарибхона» мебошад. Пайдоиши аввалин
меҳмонхонаҳо, яъне љойҳои шабгузаронии мусофирон таърихи хеле қадима дорад.
Баъзе тадқиқотчиён пайдоиши муассисаҳои хизматрасониро ба давраи ихтирои чарх
аз тарафи шумерони қадим (халқҳои сарзамини Байнанањрайн) мансуб медонанд. Вале
маълумотҳои аниқтар дар бораи аввалин меҳмонхонаҳо – тавернҳо (майхона),
хоспитаумҳои римиҳо ва юнониҳои қадим ба шумор мераванд. Ин гуна меҳмонхонаҳо дар
шаҳрҳо ва қад-қади роҳҳое, ки аз як кишвар ба кишвари дигар мебурданд, љойгир
мешуданд. Ба ғайр аз сайёҳатчиёну мусофирон аз хидмати ин меҳмонхонаҳо хаткашонҳо,
хидматчиёни давлатї, қосидон ва дигар шахсон истифода менамуданд. Дар ин љо барои
онҳо љои шабгузарони, паноҳгоҳ, хўрок пешниҳод мешуд ва љорпоёни онҳо низ хўронда,
ҳангоми лозимииваз мешуданд.
Қайд намудан ба маврид аст, ки дар он вақт румиҳо аллакай сайёҳатчиёни корозмуда
буданд. Онҳо ба ҳамаи гушаю канори ҳудуди Рими қадим сафар карда буданд. Сайёҳат
барои тамошои аҳромҳои Миср дар он замон аз ҳама маъмултар мањсуб меёфт. Дар
империяи Рум ҳатто таснифоти меҳмонхонаҳо мављуд буд; дар харитаи Рими қадим ҳатто
нуқтаҳои шабгузаронинишон дода шуда буданд. Онҳо одатан аз якдигар дар масофаи
ҳаракати якрўза љойгир буданд.
Баъдтар рушди тиљорат ба он оварда расонд, ки масъалаи ташкили шабгузаронии
сайёҳону мусофирон ба яке аз масъалаҳои муҳим табдил ёфт, ки ҳалли ҳаматарафаи он
зарур ва лозимї шуморида мешуд. Дар қитъаи Аврупо ҳанўз дар асри VIII бо супориши
Карли Бузург барои истироҳати зоирин (пилгрим) хонаҳои махсус бунёд ёфтанд. Дар
асрҳои миёна шумораи сайёҳатчиён хеле афзуд ва дар робита ба ин шумораи воситаҳои
љойгиркунонї низ зиёд шуд. Дар ин давра ҳиссаи асосии сайёҳатчиён ба равияе, ки мо имрўз
туризми динї ном мебарем, рост меомад. Аз тамоми гушаю канори олам зоирин
(зиёратчиён) ба љойҳои муқаддас сафар мекарданд. Љои љойгиркунї ва хўрокаро зоирин дар
дайрҳо (монастир) дарёфт мекарданд. Одатан дар дайрҳо ба муддати ду рўз хўрока ва љойи
шабгузаронї ба тарзи ройгон пешниҳод мешуд. Вале зоирин (зиёраткунандагон) низ ба ин
љо дасти холї нарафта бо худ қурбонї мебурданд. Аз ин љо бар меояд, ки дайрҳои
асримиёнагї силсила меҳмонхонаҳои аввалин ба ҳисоб мерафтанд.
Мењмонхонаи Тољикистон (ш.Душанбе). Аз рўи шароити љойгиршавї ва
дараљаиќуллайнокиашон ин меҳмонхонаҳо дар муқоиса бо меҳмонхонаҳоиҳозиразамон
хеле оддї буданд. Меҳмонон одатан дар фарши як хона љогаҳ партофта хоб мерафтанд. Ҳар
кас чизи ҳамроҳаш меовардагиро тановул мекард, баъзан аз соҳибони ин меҳмонхонаҳо
ягон намуди хўрока мехариданд. Солҳои минбаъда сифати хизматрасониїдар
меҳмонхонаҳо беҳтару хубтар мешуд ва шумораи мусофирону сайёҳатчиён низ ба маротиб
меафзуд. Бисёре аз сайёҳатчиён одамони сарватманд буданд ва онҳо албатта шароити ҳарчи
хубтару беҳтарро талаб мекарданд. Ин ба он оварда расонд, ки шароити меҳмонхонаҳо аз
пештара дида беҳтар гардид.
Дар замони империяи Юнону Румиҳо ҳамаљо корвонсаройҳо ва тавернҳо бунёд
мешуданд. Ин корвонсаройҳо дар роҳҳои асосї барои эхтиёљи худашон бунёд мешуданд.
Одатан ин корвонсаройҳо аз ҳамдигар дар масофаи 25мил (тақрибан 40км) љойгир
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мешуданд. Вале љойгирифтан дар онҳо танҳо дар сурати нишон додани ҳуљљати махсуси
давлатї, ки мақоми махсус доштани ин шахсро нишон медод, имконпазир мегардид. Барои
ҳамин ин гуна ҳуччатҳо ҳарзамон дуздида мешуданд, ё сохтакорї мешуданд. Дар
мамлакати Форси қадим бошад, бо шутурон дар корвонҳои калон ба сафар мебаромаданд.
Ин корвонҳо низ дар корвонсаройҳое, ки барои нигоҳдории шутурон низ қура (загон)
доштанд ва бо деворҳо иҳота шуда буданд, шабро мегузаронданд. Ачиб он аст, ки дар он
давра дар шаҳри Константинопол (Истамбул) ба фармони шоҳ (асри V эраи мо) ба
сайёҳатчиён (новобаста аз дину мазҳаб, миллат ва нажодашон) дар корвонсаройҳо ба
муддати 3 рўз љойи шабгузаронї ва хўрока ба тарзи ройгон пешниҳод мешуд ва ба
сайёҳатчиёни камбизоат як љуфт пойафзоли иловагї ройгон тақдим мешуд.
Ҳангоме, ки шўриши салибдорон оғоз ёфт ва зиёда аз 200 сол давом ёфт, шумораи
сайёҳатчиён низ ба Байтулмуққадас (Иерусалим) якбора зиёд
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ДАВРАЊОИ ТАШАККУЛЁБИИ ФАЪОЛИЯТИ ТУРИЗМ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОҶИКИСТОН
Баъди соҳибистиқлол шудани ЉумҳурииТољикистон ва дигар шудани сохти хољагидорї, зарурати аз
нав ва бо шакли дигар эҳё намудани соҳаи туризм пеш омад. Зеро имрўз дар кураи замин давлатҳои
људогонаеро метавон ном бурд, ки даромади асосии баъзеашон танҳо ва танҳо аз ҳисоби соҳаи туризм
мебошад. Боиси таассуф аст, ки дар давоми солҳои љанги шаҳрвандї 1990-1997 дар кишварамон тамоми
зерсохторҳои хољагии халқ, аз он љумла зербунёди соҳаи туризм харобу валангор шуда, то ба сатҳи нестї
расид. Танҳо баъд аз ба итмом расидини чанги шаҳрвандї тадриљан зербунёди ин соҳа боз рў ба тараққї
ниҳод. Бо ба эътидол омадани вазъият дар дохили кишвар шумораи ширкатҳои сайёҳї ба якборагї зиёд шуд
ва имрўз дар кишвар шумораи онҳо зиёда аз 125-то мебошад, ки њоло 25-тои онњо фаъолият доранд. Давлату
ҳукумати љумҳурї низ афзалияти соҳаи туризмро ба инобат гирифта дар ин самт пайваста талош меварзад.
Калидвожањо: фаъолияти туризм, сохти хољагидорї, тараќќї, иќтисод.
ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
После обретения Республикой Таджикистан независимости и изменения экономической структуры
возникла необходимость возрождения туристического сектора в новой и иной форме. Сегодня на планете
Земля можно назвать отдельные страны, основной доход которых приходится только на туристический
сектор. К сожалению, в годы Гражданской войны 1990-1997 годов в нашей стране все сферы народного
хозяйства, в том числе и подотрасли туристического сектора, были разрушены и уничтожены до полного
исчезновения. Только после окончания Гражданской войны постепенно развивается парадокс этой сферы. С
учетом сложившейся ситуации в стране количество туристических компаний увеличилось на одну единицу, и
сегодня их количество в стране составляет более 125%, в настоящее время функционируют 25 из них.
Государство и Правительство республики также учитывают приоритетность сферы туризма и постоянно
прилагают усилия в этом направлении.
Ключевые слова: деятельность в сфере туризма, экономическая структура, развитие, экономика.
STAGES OF DEVELOPMENT OF TOURISM IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
After the independence of the Republic of Tajikistan and the change in the economic structure, there was a need
to revive the tourism sector in a new and different form. There are many countries, the main income of which falls
only on the tourism sector. Unfortunately, during the Civil War of 1990-1997 in our country, all spheres of the national
economy, including the sub-sectors of the tourism sector, were destroyed to the point of complete disappearance. Only
after the end of the Civil War the paradox of this sphere gradually develop. Taking into account the current situation
in the country, the number of travel companies has increased by one unit, and today their number in the country is
more than 125%, currently 25 of them are functioning. The State and the Government of the republic also take into
account the priority of the tourism sector and constantly make efforts in this direction.
Keywords: tourism activity, economic structure, development, economy.
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МАФҲУМИ ДАКТИЛОСКОПИЯ ВА ФОРМУЛАИ ДАКТИЛОСКОПӢ
Каримова П. Њ.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Дактилоскопия - як бахши техникаи криминалистӣ мебошад, ки сохтори нақшҳои
пусти дастҳо ва усулҳои ошкор, муайян ва тадқиқоти онҳоро бо мақсади шиносоии
криминалистии шахс, сабти номи ҷиноятӣ ва ҷустуҷӯи ҷинояткоронро меомӯзад. Истилоњи
дактилоскопия аз калимаи юнонии daktilos - ангушт ва skopeo – назар мекунам, аз назар
мегузаронам, мебошад. Дактилоскопия як шохаи илми криминалистика мебошад, ки усули
илмии муайян кардани шахсро аз наќшњои папиллярии ангуштњо истифода мебарад. Дар
луѓати русї-тољикї истилоњи дактилоскопия ба маънои усули шинохтани шахс аз рўи
наќши ангуштони дасти вай омадааст. [4;196] Дар фарњанги англисї-русї-тољикї истилоњи
дактилоскопия бо чунин маъно дода шудааст: дактилоскопия – ангуштнигорї; усули
шинохтани шахс аз рўи наќши ангуштони дасти вай. [8;74] Дар луѓати Ожегов бошад
дактилоскопия - омўзиши сохтори хатњои пўст дар дохили ангуштњо ва њам як усули
шинохтани шахс аз рўи наќши ангуштони дасти вай нишон дода шудааст. [6;154]. Њарчанд,
оид ба масъалаи дактилоскопия дар Љумњурии Тољикистон санадњои меъёрии њуќуќии
дахлдор ќабул карда шудааст, аммо мутаассифона дар ягонтои онњо мафњуми
дактилоскопия дода нашудааст. Ба таври мисол метавон Ќонуни Љумњурии Тољикистонро
«Дар бораи баќайдгирии давлатии дактилоскопї» аз 3 сентябри соли 1999, №830 зикр
намоем. Њарчанд, ки ба Ќонуни мазкур ду маротибаи дигар таѓйиру иловањои дахлдор
ворид карда шуд, аммо, мутаассифона дар он мафњуми дактилоскопия муайян карда нашуд.
[3] Тавре ки ба назар мерасад, чї дар луѓатњо ва чї дар фарњангњои соњаи њуќуќ калимаи
дактилоскопия ин як усул ё методи муайянкунии шахс аз рўи наќши ангуштони вай
мебошад. Дар робита ба ин метавон гуфт, ки чунин хусусиятњои ангушт, ба монанди шакл,
андоза, релефи изњои ангушт ва мавќеи нисбии наќшњои изњои ангушт, дар маљмўъ дар
одамони гуногун такрор намешаванд, яъне онњо фардї мебошанд. Дар сатњи кафи
устухонњои терминалии (нохуни) ангуштњо хатњои релеф мављуданд, ки онњоро ба ном
наќшњои папиллярї, ки пайдоиши онњоро ќатори баромадњои пӯст, ки бо хатчањои чуќур
људо шудаанд, ба вуљуд меорад. Дактилоскопия ва масъалањои љузъии онро низ илми махсус
– Дерматоглифика њам мавриди омўзиш ќарор додааст. Аз нигоњи илмї исбот шудааст, ки
ин хатњо дар пӯст наќшњои мураккаб (камон, њалќа ва љингила)-ро ташкил медињанд, ки
фардият доранд (яъне, ба як шахс рост меоянд), маљмўи гуногуни хатњои папиллярӣ, ки дар
конфигуратсия, љойгиршавї, мавќеи нисбї намуна ба вуљуд меоранд ва дар қолаби дигар
беназиранд), устувории нисбӣ (таѓйирнопазирии сохтори берунии наќш, ки ҳатто дар
давраи инкишофи дохили бадани инсон пайдо мешавад ва дар тўли тамоми њаёти ў ва пас
аз марг то пўсиши љасад боқї мемондааст). Зикр кардан ба маврид аст, ки хатњои
ангуштони даст, инчунин хусусияти барқароршавандагї доранд (яъне, бо вайронкунии
сатњии пӯсти даст хатњои папиллярї дубора дар шакли қаблии худ барќарор мешаванд). Аз
нигоњи илмї ва тањќиќотї исбот карда шудааст, ки намунањои ангушт, вобаста аз нақше,
ки бо хатњои папиллярии ќисми марказии наќш ба вуҷуд омадааст, ба 3 навъи асосї тақсим
мешаванд: камонвар (таќрибан 5% наќшњо), њалќа (таќрибан 65% наќшњо), печон (таќрибан
30%) наќшњо). Њар як навъ дар навбати худ, ба намудњо таќсим карда мешавад.
Гурӯҳбандии наќшњои папиллярӣ методи асосии баќайдгирии дактилоскопие мебошад, ки
дар охири асри 18 аз љониби тањќиќгарон Ф. Галтон, В. Ҳершел, Г. Фолдс, Э. Ҳенри – дар
Британияи Кабир барои бақайдгирии изи ангуштњои мањкумшудагон (њабсшудагон) таҳия
гардида буд. Дар Русия системаи сабти изи ангушт дар мањбасњо аз соли 1907 ва дар њама
муассисањои полис бошад, аз соли 1908 љорї карда шудааст. Асоси бақайдгирии
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дактилоскопї ин шаклњои махсуси бланкањо - дактилокартањо мебошанд. Њарчанд, дар он
солњо Љумњурии Тољикистон таъсис наёфта буд, аммо азбаски њудуди он дар зери нуфузи
Њукумати Шўравї ќарор дошт, минбаъд дар системаи мањбасњои кишвари мо њам шояд
барваќт ба роњ монда шуда буд. Пас аз оне, ки Иттињоди Шўравї фано меёбад ва
кишварњои тобеи он соњибистиќлол мегарданд, дар ин самт ќонунњои худро ќабул
намуданд. Масалан дар Федератсияи Россия гузаронидани сабти дактилоскопї бо Қонуни
Федералии "Дар бораи бақайдгирии давлатии изи ангуштон дар Федератсияи Русия" (1998)
ба танзим дароварда мешавад. Ба њамин тартиб дар кишвари мо ва дар низоми
ќонунгузории миллї Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи баќайдгирии давлатии
дактилоскопї» аз 3 сентябри соли 1999, №830 ќабул гардид. Дактилоскопия агар аз як тараф
барои муайян кардани шахсияти дастгиршудагон, инчунин љасадњои номаълум, љустуљўи
шахсони гумшуда ва гирифтани маълумот дар бораи дактилоскопияи ќаблї истифода
шавад, аз тарафи дигар, он барои муайян кардани шахсияти инсонњое мебошанд, ки
ќурбонии љиноятњо, садамањо, офатњои табиї шудаанд ва ғ. ва бо истифода аз системањои
автоматикунонидашудаи изи ангушт гузаронида мешаванд. Экспертизаи дактилоскопї аз
ташхиси осори наќшњои папиллярї иборат аст, то шахсро бо нишонањои дастњояш муайян
кунад; муайян кардани љинс, синну сол ва дигар хусусиятњои ў; шумораи шахсоне, ки
асарњои худро боқї гузоштанд; муайян кардани хусусиятњои муайяни рафтори шахс дар
љойи ҳодиса (масалан, муайян кардани он, ки љинояткор ба ашёи муайян чї гуна даст
расонд: оё ин зарба буд ё даст, чї гуна силоњи љиноятиро дар даст дошт ва ғ.). [5;14]
Дактилоскопия дар системаи илмњои криминалистї љойгоњи махсусро ишѓол мекунад
ва ба андешаи мо, яке аз воситањои самарабахши мубориза бо ҷинояткорї мебошад. Дар
ҳаќиќат, дар муддати тўлонї дактилоскопия дар мурофиаи љиноятї барои самараноктар
ошкор ва тањќиќи љиноятњо истифода мешуд, аз ҷумла: муайян кардани шахсоне, ки љиноят
содир кардаанд, аз љумла онњое, ки дар љустуљў ќарор доранд, инчунин љабрдидагон, дигар
иштирокчиёни љиноят, мурофиањо ва љасадњои номаълум.
Дар маркази дактилоскопия, тавре ки аз номаш бармеояд, наќшњои папиллярї дар
ангуштњо ва кафи дастњо, ки барои њар як шахс инфиродї мебошанд ва дар гурўњи ба
истилоњ тасвирњои ангушт љойгоњи аввалро ишѓол мекунанд, ки инро на танњо бо басомади
ошкорсозии онњо дар љои љиноят (дар аксари њолатњо ин нишонањои дасти љинояткор дар
љои љиноят боқї мемонанд), инчунин бо он, ки онњо метавонанд барои зудтар ошкор ва
дастгир кардани љинояткор истифода шаванд. Намунаҳои хатњои папиллярии пўсти
дастонро њанўз одамони асри санг пай бурданд, ки инро бозёфтњои сершумори бостонї дар
шакли наќшњои гуногун дар деворњои ғорњо, аз љумла тасвири дасти одам ва изи ангушт,
инчунин наќшњои папиллярии хатњое, ки дар сафолњо нишон дода шудаанд, гувоњї
медињанд. [7;29] Гузашта аз ин, аз он ваќт инљониб инсоният акнун ба шакли наќшњо
(ќолибњо) таваљљўњ зоњир намекард, аммо њама кўшишњо барои истифодаи амалии њама
гуна маълумоти эмпирикї дар бораи наќшњо (ќолибњо)-и папиллярї бидуни эњтимол
хусусияти табиї доранд. Оид ба наќшњои папиллярии изи ангуштон бисёре аз муњаќќиќон
тањќиќот бурдаанд. Тањќиќоти асосиро оид ба рушди ин соњаи илм, олим ва биологи
итолиёвї Марчело Малпигї дар соли 1686 гузаронидааст. Вай хатњоро дар нўги
ангуштњояш бо микроскоп дида баромад ва пай бурд, ки онњо ба спиралњо ва њалќањо
монанд буда, намунаи мураккабро ташкил медиҳанд. Дар баробари ин бояд аз тањќиќоти
илмии Уилям Гершел ёдовар шуд, ки бист сол изи ангуштонро дар чӯб, шиша ва коѓаз
омўхтааст. Яке аз пешрафтњои асосї дар соњаи дактилоскопия дар асри XIX он буд, ки бори
аввал мушоњида шуд, ки изи дастони як шахс ба изи дастони нафари дигар монанд нест. Ба
таври қонунӣ асосгузори (падар) илми дактилоскопия метавон мансабдори мустамликаи
англис Уилям Ҷеймс Гершелро номид. Ў дар замони худ солњои дароз дар Ҳиндустон кор
кардааст. Ў солњои дароз бо њуљаттњои молиявї сару кор гирифтааст. Аммо, њиндуњо аз рўи
менталитети худ бо гузоштани имзои оддї дар рўи коѓаз вазифадор намешуданд, ки коре
бикунанд. Онҳо њама гуна уњдадорињои молиявиро, ки дар њуљљатњое, ки дар онњо имзо
гузошта шуда буданд, комилан сарфи назар кардаанд. Уилям барои оне ки худ фиреб
нахурад, сокинони Ҳиндустонро маҷбур кард, ки зери имзои худ изи ангуштонашонро њам
гузоранд. Гап дар сари он аст, ки њиндуњо ба он фикр рафтанд, ки шояд изи ангуштони онњо
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хосиятњои сењрнок доранд, дар натиља њамаи уҳдадорињои дар рўи ќоѓаз овардашуда бо изи
ангуштон бечунучаро иљро шудан гирифтанд. Лозим ба зикр аст, ки ба методи Гершел дар
солњои 80-уми асри XIX аз љониби муњаќќиќи маъруфи англис Франсис Галтон таваљљўњ
ќарор дод ва ў бори аввал истифодаи изи ангуштонро дар истењсоли экспертизаи судї
пешниҳод карда, баъдан шумораи зиёди изњои ангушти ихтиёриёнро тањлил карда,
таснифотро пешнињод кард, системаи хатњои папиллярӣ ва имконнопазирии шабењии изњои
ангуштро дар одамон исбот кард. Дар соли 1895 Франсис Галтон ба љорї намудани
дактилоскопия њамчун усули баќайдгирии љинояткорон дар Англия муваффаќ гардид.
[2;112]. Пас аз чанд муддате, ин система аз ҷониби Комиссари полис љаноби Эдвард Генри
такмил дода шуд, ки он ба истилоњ формулаи изи ангуштонро пешниҳод кард, ки мувофиқи,
он тарҳбандии изи ангушт тибќи бахшњои картотека сохта мешавад ва инчунин, китоби
«Тасниф ва истифодаи изи ангуштњо»-ро навишт. Дастоварди воќеии дигарро дар соњаи
дактилоскопия, корманди полиси Буэнос-Айрес Хуан Вучетич ба даст овард. Вай системаи
хеле самарабахши таснифотро тањия кард. Соли 1904 вай китоби худро бо номи «Муқоисаи
изи ангуштон» (Сравнительная дактилоскопия) нашр кард. Дар кори худ, ӯ мустаќиман
нишон дод, ки њамаи тањќиќотњои ў бар пажўњишњои амалии Гершел асос ёфта, ба ин васила
ба љањон нишон медињанд, ки воќеан кї кашфкунандаи ин падида аст. Ҳамин тариқ, таърихи
дактилоскопия ба худ як такони љиддӣ гирифт. Вай зуд дар тамоми љањон шўњрат пайдо
кард. Аммо, кормандони маќомоти њифзи њуќуќ сахт метарсиданд, ки љинояткорон ба нест
кардани хатњои папиллярии ангуштони худ шурўъ мекунанд. Хушбахтона, олимон зуд
исбот карданд, ки њатто бо кўшиши барқасдона вайрон ё нобуд кардани хатњои папиллярии
дастњо, онњо хеле зуд сињат мешаванд. Аввалин маротиба, дактилоскопия дар мурофиаи
судии бародарон Стрэттонњо истифода шудааст. Онҳо ба куштори дугона (яъне ду куштор)
айбдор карда шуданд ва далели асосї ин изи хунини ангуштони онњо буд. Пас аз тафтиши
љои њодиса, полис монандиро аз рўи 11 аломат баровардааст. Ин исботнамої њам барои ба
дор овехтани мањкумшудагон далели хеле кофӣ шуд. Судяњо бо ин ќарор шадидан розї
набуданд, гарчанде ки ў маљбур шуд бо њакамон розї шаванд. Баъдтар, изи ангуштон дар
њама љо истифода шудан гирифт. Кишварњои мухталифи љањон дар тўли якуним-ду
дањсолаи оянда усулњои дактилоскопиро љорї карданд. Фаронса яке аз охиринњо буд.
Дар Русия методњои дактилоскопия соли 1906 истифода бурда мешавад. Аввалин
ташхиси дактилоскопї дар соли 1912 дар Суди шањри Санкт-Петербург оид ба парвандаи
Шунко ва Алексеев, ки дар куштор айбдор карда шуда буданд, гузаронида шуд. Аз соли
1908 сар карда, дар тамоми шўъбањои полиси криминалии Русия дактилоскопиякунї бо
фармони ќатъї ҷорї карда шуд. [1;87] Рушди соњаи дактилоскопия тадриљан сурат
мегирифт, аммо корњои олимон ва муњаќќиќон дар ин самт хеле пурмазмун буданд. Бисёре
аз асарҳои тањќиќотї ба дактилоскопия бахшида шудаанд ва то ба имрўз низ бахшида
мешаванд. Ин корҳо асоси системаи бақайдгирии криминалистӣ ва методикаи кор бо изҳои
дастӣ ва тањќиќоти онњоро ташкил медиҳанд. Дар айни замон, технологияњои муосири
компютерї ба методикаи экспертизаи дактилоскопї бештар ва бештар ворид мешаванд.
Дар хотима гуфтан мехоҳам, ки дактилоскопия дар марҳилаи кунунӣ усули асосии муайян
кардани шахсияти инсон аст, зеро ба шарофати пойгоҳи додаҳои ҷамъшуда бо изи ангушт,
кори мақомоти ҳифзи ҳуқуқ соддатар ва самараноктар мегардад ва бо рушди
технологияҳои муосир, ки воситаҳо ва усулҳои нави кор бо изҳои дастро дар бар мегиранд,
мо ҳама асос дорем, ки изи ангуштҳо дар оянда ба сатҳи баландтаре бирасад. Масъалаи
дигар дар муайян кардани шахсияти инсон ин формулањои дактилоскопї ба шумор
мераванд. Формулаи дактилоскопї, ки асоси бисёр системањои бақайдгирии дактилоскопї
мебошанд, аз рӯи принсипи картотека ташкил карда шудааст, ки дар охири асри XIX, дар
ибтидои асри XXI ихтироъ карда шудааст. Дар он ҷое, ки системањои
автоматикунонидашудаи изи ангушт ҷорӣ карда шудаанд, ин принсип дигар истифода
намешавад. Дар сурати мавҷуд будани чунин системаҳо, ҳамаи иттилоот (изи ангушт ва изи
хурмо, маълумоти шиноснома ва ғ.) ба таври электронӣ ҳифз карда мешаванд. Ҷустуҷӯи
намунаи папиллярии "дархост" дар пойгоҳи додаҳо бо истифода аз нармафзор ва
алгоритмҳои махсуси навишташуда барои ҷустуҷӯ ва индексатсия (рамзгузорӣ) нақшҳои
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папиллярӣ анҷом дода мешавад. Тавре ки дар боло њам зикр намуда будем, асосгузорони
соњаи дактилоскопия Генри ва Френсис Галтон мебошанд. Онњо аввалин шуда формулањои
дактилоскопиро пешнињод намуда буданд.
Формулаи дактилоскопї дар мисоли таснифоти Галтон-Генри.
Њосил кардани формулаи изи ангуштро бо истифода аз намунаи таснифоти ГалтонҲенри нишон додан мумкин аст.
• Намунањои папиллярӣ бо як делта (новобаста аз мавқеи он - чап ё рост) дар шакли
"ҳалқа" (Loop - Доиравӣ) номида мешаванд ва бо ҳарфи L ишора карда мешаванд.
• Намунањои папиллярӣ бо ду ё зиёда делта – љингилањои ангушт (Whorl), номида
мешавад ва бо њарфи W ишора карда мешавад.
• Намунањои папиллярӣ бидуни делтањо - "камон" (Arch), номида мешавад ва бо ҳарфи
А ишора карда мешаванд.
Њисоботи оморї нишон медиҳад, ки ба ҳисоби миёна тақрибан 60% нақшҳои
папиллярї ба навъи L, 35% ба навъи W ва 5% ба навъи A тааллуқ доранд. [9;544]

изи ангушт, ки ду делта дорад.
Барои ба даст овардани формулаи асосӣ, одат шудааст, ки навъи A (камонҳо, бидуни
делта)-ро ба навъи L (ҳалқаҳо, як делта) ва намунаҳои таркибӣ, мураккабро (бо зиёда аз ду
дельта) ба навъи W (curls, дорои ду делта) баробар кунем.
Асоси формулаи дактилоскопї як каср аст, ки нумератер ва махраљи он ҷамъи рақамҳо
мувофиқи ин ҷадвал аст: Шумораи ба ангушт мувофиқ танҳо ба шарте илова карда
мешавад, ки агар намуди намуна W бошад. Агар навъи намуна L ё A бошад, пас ба миқдори
нумерататсия ё махраљ чизе илова карда намешавад. Касри охирин 1/1 бояд дар ҳама ҳолат
илова карда шавад. Қабул шудааст, ки формулаи 0/0 вуҷуд надорад, вақте ки нақшҳои
ҳамаи даҳ ангушт навъи W намебошанд. Арзиши ниҳоии формула 32/32 мебошад. Ин вақте
аст, ки ҳамаи даҳ ангушт нақшҳои ҷингилавї доранд, яъне навъи W ҳастанд. Арзиши ҳадди
аққал 1/1 аст. Ин вақте аст, ки ягон ангушт намунаи ҷингилавї надорад, нақшҳо дар ҳамаи
даҳ ангушт ё A ё L мебошанд. Ҳам нумерат ва ҳам махраљ метавонанд қиматҳоро аз 1 то 32
гиранд. Аз ин рӯ, шумораи имконпазири таркиби гуногуни намунаҳо 32•32=1024 мебошад.
Њамин тавр формулаи асосии дактилоскопия як ҳиссае мебошад, ки нумератори он
маљмўи аломатҳои ададии ангуштони ҷуфтро (мувофиқи рақамҳои тартибии онҳо, ки дар
дактилокарта нишон дода шудаанд) нишон медиҳад, дар махраљ - ҷамъи нишонаҳои ададии
ангуштони тоқ. Нишонҳои ададӣ барои ҳисобкунӣ аз намуди намуна ва мансубияти он ба
ин ё он ангушти дасти чап ё рост вобаста аст. Тибқи қоидаҳои истихроҷи формулаи изи
ангушт, ҳама намунаҳои камон ва ҳалқа, новобаста аз он ки ба кадом ангушт тааллуқ
доранд, "0" (сифр) таъин карда мешаванд. Намунаҳои ҷингила бо рақамҳои аз "16" то "1"
вобаста ба кадом ҷуфт буданашон таъин карда мешаванд. Агар, масалан, ангушти калони
дасти рост нақшаки каҷ дошта бошад, пас он бо рақами "16" нишон дода мешавад, агар каҷ
нашуда бошад, пас "0". Барои ангушти чап, инҳо қиматҳои ададии "4" хоҳанд буд (агар
намуна каҷ карда шавад) ва "0" (агар намуна камон ё навъи ҳалқа бошад). Њолатњое ба
назар мерасад, ки љасад ёфт мешавад, аммо ангуштонаш нест. Акнун онро бо кадом роњ ва
чї тавр њисоб мекунанд? Дар сурати набудани ягон ангушт дар дасти рост ё чап,
формулаҳои ба ном эҳтимолии асосӣ нишон дода мешаванд. Барои ба даст овардани
формулаи якуми эҳтимолӣ, ба таври шартӣ тахмин мекунанд, ки намуна дар ангушти
гумшуда ҷингила шудааст, зеро дуввум он канда нашудааст. Пас аз ҳисобкунӣ, ба миқдоре,
ки дар нумератор ва махраљ ба даст омадааст, як илова карда мешавад. Ин қоида ягон
маънои дигари маъноӣ надорад, ба истиснои дар формулаи изи ангушт хориҷ кардани як
фраксияи аз назари математикӣ бемаънӣ, ки дар сурати мавҷуд набудани шакли кунҷкобӣ
дар устухонҳои нохуни ангуштони шахси ба қайд гирифташуда, ки ҳардуи нумератор онро
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доранд, ба махраљ «сифр» илова карда мешавад. Ҳамин тариқ, формулаи изи ангуштро дар
диапазони ададҳои аз 1/1 то 32/32 гирифтан мумкин аст. Дар маҷмӯъ, 1024 вариянт. Бо
арзиши ададии формулаи асосӣ, систематсияи изи ангушт дар картотекаи изи ангушт сурат
мегирад. Ҳар як блок дорои кортҳои изи ангушт бо арзиши ҳамон ададии формулаи изи
ангушт мебошад. Системасозии минбаъдаи онҳо дар ҳар як блок аз рӯи формулаи иловагӣ
сурат мегирад. Қоидаҳои баровардани формулаи дактилоскопии ангушт то андозае
мушкилтар аст. Формулаи иловагӣ, ба монанди формулаи асосӣ, каср аст, аммо нумератер
ва ҷудокунанда (каср)-и он аллакай аз рақамҳои панҷзина иборат аст. Дар нумератори каср,
ҳар яке аз панҷ рақам нишонаи ададии нақшҳои устухонњои нохунии ангуштони дасти рост
аст, ки аз сарангушт сар карда, бо ангушти хурд ба поён мерасанд. Махраљ – ҳамон гуна дар
ин њолат боќї мемонад, аммо танҳо барои дасти чап. Нишонҳои ададии нақшҳои ангуштҳо
дар ин ҷо нисбат ба нишондодҳое, ки барои гирифтани формулаи асосӣ истифода
мешаванд, фарқ мекунанд. Дар формулаи иловагӣ, ҳамаи нақшҳои камон "1" ва нақшҳои
ҳалқаи радиалӣ (қолибҳое, ки пойҳои ҳалқа ба сӯи сарангушт нигаронида шудаанд) - "2"
таъин шудаанд. Намунаҳои ҳалқаи улнар (пойҳои ҳалқа ба сӯи ангушти хурд равона карда
шудаанд) мутаносибан бо рақамҳои "3", "4", "5" ё "6" вобаста ба шумораи буришҳои хатҳои
папиллярӣ, ки дар сегмент рух медиҳанд, таъин карда мешаванд ба таври шартӣ пайваст
кардани маркази ҳалқа бо делта. Ҳангоми ҳисоб шумораи сатрҳои истинод ба назар
гирифта намешаванд. Маркази ҳалқа одатан қуллаи сараш мебошад. Агар дар дохили
ҳалқаи марказӣ хати папиллярӣ ба қуллаи он канда шуда бошад, пас охири ин хат дар
қисми болоии он маркази ҳалқа ҳисобида мешавад. Агар аз 1 то 9 чунин чорроҳа мавҷуд
бошад, пас нақшаи ҳалқаи улнар "3" таъин карда мешавад, агар аз 10 то 13 чорроҳа бошад
- "4"; аз 14 то 16 - "5" ва дар ниҳоят, бо шумораи убур аз 17 ва бештар бошад - "6" њисоб
карда мешавад. Агар ҳангоми баровардани формулаи изи иловагӣ маълум шавад, ки
ангушти хурди дасти рост намунаи ҳалқаи улнар дорад, пас илова ба нишонаи ададии худ,
дар ин ҷо дар нумератори фраксия шумораи мутлақи буришҳои хатҳои папиллярӣ нишон
дода шудааст (дар қавсайн ё дар шакли қудрат), ки ин барои додани намунаи нишонаи
рақами дахлдор асос буда метавонад. Метавон гуфт, ки тақсимоти нақшҳои папиллярӣ дар
устухонҳои терминалии ангуштҳо (нохунњо) аз рӯзи пайдоиш аз ҷониби олимон ва
муњаќќиќони самти дактилоскопия ва дерматоглифика таваҷҷӯҳи зиёд пайдо кард.
Дақиқтараш, дар аввал кӯшиши гурӯҳбандии нақшҳои папиллярӣ тавре ба роҳ монда шуда
буд, ки изи ангуштонро бешубҳа ба қайд гирифтан имконпазир аст ва аз ин рӯ, бо изи
ангуштони ҷинояткорон чоп карда, ҳамчун гурӯҳи асосии аҳолӣ, ки сабти систематикиро
талаб мекунанд.
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МАФЊУМИ ДАКТИЛОСКОПИЯ ВА ФОРМУЛАИ ДАКТИЛОСКОПЇ
Ба сифати предмети тадқиқот дактилоскопия ҳамчун як соҳаи техникаи криминалистӣ баромад
мекунад. Предмети тадқиқотро бошад масъалаҳои мубрами ба дактилоскопия дахлдошта аз қабили предмет
ва объекти омӯзиши дактилоскопия, қайдҳои дактилоскопӣ, усулу восита ва тарзҳои бақайдгирии
дактилоскопӣ, усулҳои анъанавӣ ва муосири бақайдгирии дактилоскопӣ, муайян намудани шахсият аз рӯи
пайҳои ангуштони дар ҷои ҳодиса гузошташуда ва инчунин тадқиқоти айнияти аз рӯи қайдҳои дактилоскопӣ
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ташкил медиҳанд. Ҳамчунин мавриди зикр аст, ки дар мақолаи мазкур нуқтаҳои назарӣ олимони машҳури
соҳа ва инчунин меъёрҳои қонунгузори оид ба мафҳуми дактилоскопия мавриди таҳлил қарор дода мешавад.
Калидвожаҳо: дактилоскопия, қайдҳои дактилоскопӣ, пайҳои ангуштон, хатҳои папилярӣ.
ДАКТИЛОСКОПИЯ И ДАКТИЛОСКОПИЧЕСКАЯ ФОРМУЛА
Объектом исследования является дактилоскопия как отрасль криминалистической техники. Предметом
исследования являются актуальные вопросы дактилоскопии, такие как предмет и объект дактилоскопии,
дактилоскопические регистрации, методы и приемы дактилоскопической регистрации, традиционные и
современные методы дактилоскопической регистрации, идентификация следов и форма дактилоскопических
регистраций. Также следует отметить, что в данной статье анализируются теоретические положения известных
ученых в данной области, а также законодательные нормы о понятии дактилоскопии.
Ключевые слова: дактилоскопия, дактилоскопические регстрации, отпечатки пальцев, папиллярные линии.

DACTYLOSCOPY AND ITS FORMULA
The object of the research is fingerprinting as a branch of forensic technology. The subject of the research is topical
issues of fingerprinting, such as the subject and object of fingerprinting, fingerprint registration, methods and techniques of
fingerprint registration, traditional and modern methods of fingerprint registration, identification of traces and the form of
fingerprint registration. It should also be noted that this article analyzes the theoretical positions of well-known scientists in
this field, as well as legislative norms on the concept of fingerprinting.
Keywords: fingerprinting, fingerprinting registration, fingerprints, papillary patterns.
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ГЕОЛОГИЯ ВА БИОЛОГИЯ- ГЕОЛОГИЯ И БИОЛОГИЯ
УДК 551
ИСТОРИЯ ИЗУЧЕННОСТИ И ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ПЕГМАТИТОВ ОДЖУКА
А.А. Джабиров
Институт геологии, сейсмостойкого строительства и сейсмологии НА НТ
Участок Оджукский пегматитовый поле находится в Варзобском районе и расположен
в Южно-Варзобский гранитоидном массиве центрального части Южно-Гиссарского
хребета. Расстояния долина Оджука от Душанбе по автомобильном дороге составляет 25
км. Полезные ископаемые Оджука всегда привлекало внимание геологов и это хорошо
отражено в его историях исследования. Геологическое исследование района проводились
во 20-х 90-х годах прошлого века. Изучением строения, магматизма, рудной минерализации
геохимии занимались Липский (1902), Мушкетов (1906), Михайловский (1914), Полякова
Е.Д. (1933), Смольянинов Н.А. (1936), Баратов Р.Б. (1952-1968), Бабаходжаев С.М. (1955),
Мамедов М., Павленко В., Лызлов А. (1960-1961), Россовский Л.Н. (1971), Скочилов (1992)
и другие геологи.
В Южно-Варзобском массиве среди интрузивных пород развиты редкометальные
пегматиты. Породы комплекса имеют палеозойский возраст (С2-С3), что пегматиты это
района по генезису связан с аплитовидными гранитами Южно-Варзобского комплекса и
содержит в основном редкоземельные компоненты, который их содержание варьирует от
0,1-1,14% и также отличий, что он беден Sn, U, Ti и тд [5, с.96].
Структура и морфология Оджукского пегматитоносного массива. Пегматиты ЮжноВарзобского массива являются внутригранитными, они представлены различными
группами тел, располагающимися под эродированной кровлей массива. Пегматиты
располагаются, как одиночно (единицы на кв.км.), так и образуют группы сближенных тел
(десятки на кв.км.), связанных единством происхождения, общностью условий
локализации, однотипностью минералогогеохимического состава. Эти условия, согласно
определению Гинзбурга А.И., (1979), позволяют определить категорию анализируемого
объекта как пегматитовые поля [5, с.32].
Поля пространственно разобщены и имеют географические границы, определяемые
относительной плотностью распространения пегматитовых тел. В пределах ЮжноВарзобского массива объеденяют шесть пегматитовых полей: Оджукское (27,5 км2),
Бигарское (12,5 км2), Харангонское (12 км2), Моговское (9 км2), Такобское (7,5 км2) и
Пугусское (2 км2), характеризующихся разнообразием геологоструктурных факторов,
развитием различных морфогенетических типов пегматитов [5, с.32].
Оджукское пегматитовое поле. Поле является самым крупным и расположено в
центральной части Южно-Варзобского массива на высотах от 2000 м. до 3100 м. Площадь
поля географически ограничивается с севера водораздельным гребнем Такоб-Оджук, с юга
границы поля проходит южнее водораздельного гребня Оджук-Харангон, с запада
географическая граница совпадает с зоной Прорабского разрыва, с востока площадь поля
ограничивается водораздельным гребнем Оджук-Семиганч. На площади Оджукского
пегматитового поля установлено около 590 пегматитовых тел и их геологическое
положение показывает две генетические пегматитовые серии [5, с.32].
Первая, генетически связанная с гранитами главной фазы, объединяет фациальные
кварц-полевошпатовые
пегматиты
различной
степени
дифференцированности,
сформированные в условиях "существенно замкнутой" системы (60% от всех пегматитовых
тел поля). Форма тел разнообразная: шарообразная, изометричная, линзо-жилообразная,
ветвящаяся, но замкнутая. Вторая серия пегматитов генетически связана с гранитами
дополнительной фазы, и образует, в основном жильные, и жилообразные тела как в
гранитах главной фазы, так и в массивах лейкогранитов. Количество тел в этой серии
достигает 40 % от общего числа пегматитов поля. По условиям локализации и механизму
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формирования внутри генетической серии выделяются следующие группы пегматитов [5,
с.36].
Наиболее распространены пегматиты, связанные с субгоризонтальными жильными
(30%) или грибообразными телами гранитов дополнительной фазы. Пегматиты образуют
обычно плоские линзы, конформные поверхности тел жильных гранитов, и залегают в
плоскости их верхнего контакта. Размеры линз находятся в прямой зависимости от
размеров материнских тел гранитов, образуя порой крупные, до 1 км. по удлинению и до 12 м. по мощности, слабодифференцированные тела. Иногда пегматиты образуют
самостоятельные плоские тела в гранитах главной фазы, локализованные в системах
трещин контролирующих тела жильных гранитов.
Менее распространены пегматиты, связанные с наиболее поздними трещинами
отдельности (10%). Среди них выделяются следующие:
Пологие пластовые трещины Аз.пр. 20-30 СВ, углы падения трещин незначительны 510° вплоть до горизонтального, часто со сменой азимута падения на обратный. Пегматиты
имеют форму типичных жил, наиболее крупные тела имеют длину до 100 м. при мощности
1-2 метра, характер контактов с вмещающими гранитами инъекционный. Трещины
пересекают субгоризонтальные системы трещин, контролирующих размещение жильных
гранитов и ассоциирующих с ними пегматитов. На синоптических диаграммах основных
систем трещин наблюдается близость и совпадение максимумов систем пологих пластовых
трещин и локализованных в них пегматитов с трещинами жильных гранитов и их
пегматитов.
Крутопадающие трещины контракции локализуют пегматиты аналогичные
пегматитам, локализованным в пологих пластовых трещинах. Наиболее крупные
полнодифференцированные, очевидно, более обогащенные летучими, тела пегматитов
локализуются в пологих системах трещин, более мелкие жилы пегматоидного характера
локализованы в крутопадающих системах [5, с.41]. Пегматиты локализованные в этих
трещинах, имеют типично жильную форму, сравнительно небольшие размеры (длина до 10
м. мощность до 0,2 м.). Система пологих и крутопадающих пегматитоносных трещин
контракции регистрирует смену режима отвердевания интрузива с последовательного на
объемный. Механизм минерализации этих трещин отличается от механизма минерализации
более ранних субгоризонтальных трещин. Очевидно, системы трещин контракции являются
менее замкнутыми, что позволяет предположить заполнение пространства трещин за счет
подтока флюидонасыщеных расплавов из нижерасположенного остатка расплава
дополнительной фазы. Пегматиты в системах этих трещин возникли как перемещенные
инъекции в трещины полностью затвердевших участков интрузива.
Геологическое строение района. Этот регион в основном сложен магматическими
породами каменноугольного периода, образовавшимися в сложных условиях, и эти слои
называются гранитоидами.
Стратиграфия. По данным Горецкая Е.Н., Морозенко Н.К. (1962), Овчинникова
С.К., (1946, 1959 а, б,), Тарасенко А.Т., (1950, 1959а, б, 1961), Кухтиковой М.М., (1956, 1964а,
б,) и др. в геологическом строения района принимают участие Pz, Mz и Kz образования.
Палеозойские отложения, представляющие собой типичные геосинклинальные фации,
которые характеризуются пестротой литологического состава, изменчивостью
стратиграфических разрезов, резкими колебаниями мощностей, четкой фациальной
зональностью и появлением вулканогенных пород на различных уровнях
стратиграфического разреза. Мезозойско-кайнозойские отложения в регионе присутствуют
локально в небольших впадинах и мульдах. Они представлены мелководноморскими и
континентальными фациями платформенного и субплатформенного типа [3, с.15].
Новейший этап альпийской активизации характеризуют грубообломочные,
красноцветные континентальные образования плиоцена и квартера, накапливающиеся в
отдельных широтно-вытянуых впадинах и долинах крупных рек. Южная граница Южного
Гиссара перекрыта на всем протяжении мезозо-кайнозойскими отложениями Таджикской
депрессии. В структурно-тектоническом плане исследуемый район - карбоновый
эвгеосинклинальный прогиб, закрывшийся в конце карбона, и затем за счет излияний
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трещинного типа перекрытый покровом кислых вулканитов ранней перми (Кухтиков М.М.,
1970).
Геологическое строение участок Оджук. Участок Оджук находтся между Бегаром и
Семиганджом, котороые на севере граничит с Такобом, на южной часте граничит с
Харангоном. В геологическом строение Оджука участвует каменноугольные и
четвертичный образования. Каменноугольный отложения представлены пегматитами,
гранитами, гранодиориами, сиенитами, кварцевыми жилами и лампрофирами.
Четвертычное отложения сложен душанбинскими и амударьинскими комплексами.
Тектоника. Район исследования входит в Южно-Гисорскую подзону Гиссарской
тектонической зоны (Шадчинев, 2001). По истории своего геолгического формирования,
тектонической структуре и по характеру магматизма, является самостаятельная подзона
Южно-Гиссарской структурно-фациальной зоны, который отличается от других районов
Центрального Таджикистана [3, стр. 24]. Эта подзона представляет собой арену
эвгеосинклинального развития, что выразилось в громадных по объёму гранитизации и
метаморфизма магматических пород. Здесь широкое развитие получают следующие
формации: натриевых базальтов (каратагская свита), яшмоидная (нейлинская), андезитовая
(маиольская), флишевая (муборакская), дацит-риолитогвая (лучобская), сероцветная
грубообломочная (мафрачская), и красноцветная тонкозернистая (ханакинская). В
меридиональном
пересечении
Южно-Гиссарской
подзоны
можно
наблюдать
внутриподзонную зональность, согласно которой район относится к Варзоб-Кштутскому
формационному участку с двухэтажным строением. Нижний этаж представлен
складчатыми
палеозойскими
образованиями,
верхний–пологолежащими
мезокайнозойскими отложениями платформенного чехла. Таким образом, территория является
молодой эпигерцинской платформой.
Из региональных разрывных нарушений обособляются «Фанфарокский» и
«Прорабский». Первый, пересекая долину р. Варзоб, уходит на юго-восток в бассейн р.
Харангон, где сочленяется с Прорабским разрывом. Прорабский разрыв трассируется по
левому склону долины р. Оджук, прослеживается в долину р. Дараиягноби и на левобережье
р. Левый Дараиягноби перекрывается надвигом, по которому палеозойские отложения
надвинуты на мезозойские. Протяженность его 8,5 км, падение северо-восточное – азимут
50-60, угол 70-85. Зона разрыва фиксируется в лейкократовых гранитах, плагиогранитах и
кварцевых диоритах. Его брекчированная зона шириной до 25 м. сопровождается
карбонатно-кварцевыми жилами мощностью до 5 м. со слабой (до 0,11%) минерализацией
флюорита (0,07-0,11%).
Минералогия и геохимия. 1999 г. Последние годы вопросами минералогии и геохимии
пегматитов Оджука занимался Скочилов Ю.В. (1999) и он разделил на две генетические
пегматитовые серии [5, с.146]. Первая связана с гранитами главной фазы и они объединяет
фациальные кварц-полевошпатовые пегматиты, сформированные в условиях "существенно
замкнутой" системы. Здесь пегматиты располагаются согласно ориентировки плоскостных
текстур гранитов. В центральной части массива, в Оджукском пегматитовом поле,
ориентировка совпадает с длинной севере- западной осью массива, в периферийных частях,
ориентировка повторяет линию контакта с вмещающими породами (Харангонское,
Моговское, Бегарское, Пугусское поля). Вторая связана с гранитами дополнительной фазы
и сформирована в "относительно замкнутой" и "относительно открытой" гранитовопегматитовых системах и здесь пегматиты локализуются в субгоризонтальных
внутригранитных трещинах и пластовых трещинах контракции. В массиве выделяется две
куполообразные структуры, контролирующие размещение пегматитов. Пологие крупные
пегматитовые жилы развиты в системе внутрикупольных трещин в верхних частях
купольных полей, более мелкие жилы расположены в депрессионных прогибах куполов.
Повторяемость тел жильных гранитов и пегматитов в разрезах Харангонского и
Оджукского пегматитовых полей свидетельствует о спокойном режиме остывания массива.
Среди пегматитов выделяется две группы значительно отличающихся по характеру
геохимической специализации. Группа пегматитов, генетически связанная с гранитами
главной фазы, обогащена Ве, Y, Nb и Zr, а пегматиты, генетически связанные с гранитами
дополнительной фазы, характеризуются повышенными концентрациями Rb, Nb, Sn и F.
283

Средние содержания этих элементов в пегматитах несколько превышает кларки, что
определяет их редкометальную специализацию и позволяет выделить их в самостоятельный
гипабиссальный редкометальный тип.
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ТАЪРИХИ ОМӮЗИШ ВА ХАРАКТЕРИСТИКАИ ГЕОЛОГИИ ПЕГМАТИТҲОИ ОҶУК
Дар мақола маълумот оид ба таърихи омӯзиш ва характеристикаи геологии пегматитҳои Оҷук оварда
шудааст. Дар ин мақола оид ба таърихи омӯзиш маҳал, сохтор ва морфологияи массиви пегматитҳо ва
майдони онҳо, сохтори геологии ноҳия ва майдони Оҷук, тектоника, минералогия ва геохимия он ёдоварӣ
карда шудааст.
ИСТОРИЯ ИЗУЧЕННОСТИ И ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕГМАТИТОВ ОДЖУКА
В статье приводятся история изученность и геологическая характеристика пегматитов Оджука. В этот
статье обобщены данные о история изученность района, структура и морфология Оджукского
пегматитоносного массива, Оджукское пегматитовое поле, геологическое строение района и минералогия и
геохимия Оджука.
Ключевые слова: история, пегматит, Оджук, средный и верхный карбон, разломы, редкоземельные
элементы.
HISTORY STUDY AND GEOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE OJUK PEGMATITES
The article describes the history of exploration and geological characteristics of the the Ojuk pegmatite. This
article summarizes data on the history of the area, the structure and morphology of the the Ojuk pegmatite massif, the
Ojuk pegmatite field, the geological structure of the area, stratigraphy, the geological structure of the Ojuk area,
tectonics, mineralogy and geochemistry.
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РАСТАНИҲОИ РАВҒАНДИҲАНДАИ ДАРАИ ҚАРАТОҒ
Шоимардонова М.Т.
Донишгоҳи миллии тоҷикистон
Аҳамияти растаниҳои равғандор. Растаниҳои равғани эфирӣ, яке аз гурӯҳҳои
зироатҳои техникӣ ба шумор меравад. Онҳо барои истеҳсоли равғанҳои эфирӣ парвариш
карда мешаванд. Онҳо растаниҳои яксола ва бисёрсоларо аз оилаҳои гуногуни ботаникӣ
мураккабгулон (Офтобпараст - дар таркиби тухми офтобпараст вобаста ба навъҳояш аз 3035% то 50-60% равған доранд. Равғани онро барои тайёр кардани маргарин, ҳалво, собун
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ва маоди рангу бор (алиф ва лак)истифода мебаранд. Кунҷораашро ҳамчун хӯроки чорво
истифода мебаранд. Аз баргу пояш силос-барои хуроки чорво тайёр мекунанд.),
тугмачагулҳо (пахта,нонфсарак,гули хайрї - Пахта ва нонфарак растании хуби нахдиҳанда
ва равғандиҳанда ба ҳисоб мераванд, пахта то 75% ва нонфарак то 25% нах медиҳанд.
Нонфарак дар тухмаш то 16-20% равған дорад, ки дар корхонаи собунпазӣ ва истеҳсоли
алиф истифода мебаранд. Гули хайри 20% равған дорад.), лубиёгиҳо (соя, арахи навъҳои
гуногуни лубиёро ба сифати растании техникӣ, хурокӣ ва ороиши истифода мебаранд. Дар
таркиби тухми он 28-30% сафеда, 36% равған, 42-60% крахмал, инчунин қанд витаминҳои
А,В,С мавҷуданд), настараниҳо (зардолу - равғани онро дар тиб истифода мебаранд.
Настаран (хуч) витамини С дорад ва боз дар соҳаи атриёт истифода мебаранд. Садбарг
соҳаи атриёт, зебогӣ, равғанӣ пур қимат мегиранд, дар саноати хурокворӣ шарбатҳои
гуногун ва мураббо тайёр мекунад), чатргулон (шибит,тутуқали Абӯали ибни Сино бо
равғани шибит дарди асаб, бо ширааш дарди гӯш ва бо хокистараш захму ҷароҳатҳои
гуногунро табобат мекард. Дар таркиби узвҳои тутақалӣ равғани эфир ва алкалоидҳои
гуногуни заҳрнок мавҷудаст.)Чиликгулҳо(рапс,хордал,руғанак), лабгулон (перилла,
лиллименсия, пудина равғани эфир, ментол ба даст меоваранд. Табобати зиққи дил,
шақиқа, илтиҳоби меъдаю рӯда, ҷигар, иллати гурда ва ғайра.) ва ғайраҳо мансубанд. Ба
растаниҳои эфирии равған миқдори зиёди растаниҳои шифобахш - эвкалипт, дарахти
кофур, наъно, петрушка, тимсоҳ, розмарин, садоб дохил мешаванд. Растаниҳои равғани
эфирро дар меваҳо (масалан, umbellates), массаи сабз (наъно, герань, райҳон), гулҳо, гулҳо
(гулоб, лаванда, tuberose, сирпиёз), реша, ризомаҳо (iris, vetiver) ҷамъ мекунанд.
Ашёи хоми барои ба даст овардани равғани эфирӣ меваҳои ситрусӣ, бодиён, гулҳои
зироатҳои гулӣ (нарцисс, гиацинт), растаниҳои ваҳшӣ (анис ситора, систус), дарахтони
сӯзанбарг (санавбар, арча, кедр, ларч) мебошанд. Ба растаниҳои равғани эфирӣ дарахтҳо
(масалан, эвкалипт), буттаҳо, нимбуттаҳо (гулоб, жасмин, сирпиёз, лаванда), гиёҳҳо
(кориандир, наъно, герань, тубероза) дохил мешаванд. Ғайр аз растаниҳои равғании эфирӣ,
меваҳои ситрусӣ, бодиён, гулҳои зироатҳои гулӣ (нарцисс, гиацинт), растаниҳои ваҳшӣ
(анис ситора, систус), дарахтони сӯзанбарг (санавбар, арча, кедр, ларч) ҳамчун ашёи хом
барои ба даст овардани маводи муҳим истифода мешаванд.
Равѓани эфир – моддањои табиї ѐ синтетикии дорои ќобилияти паст ѐ бартараф
кардани суръати равандњои оксидшавї, солњои охир диќкати тањќиќотчиѐни зиѐдро ба худ
љалб мекунад. Сабаби раѓбат ба ин масъала пањншавии равандњои оксидшавї ва натиљаи
таъсири манфии онњо ба соњањои гуногуни фаъолияти инсон, аз љумла хољагии ќишлок,
дорусозї, тиб, саноати хўрокворї мебошад. Масъалаи баланд бардоштани вазъияти
(статуси) зиддиоксидантии организми одам бо он алоќаманд аст, ки аз сабаби бадтар
гаштани њолати экологии муњити зист, таѓйир ѐфтани тарзи ѓизогирї, инкишофи саноати
истењсоли мањсулоти хўрока, ки истифодаи аз њад зиѐди иловагињои хўрокаро пешбинї
менамояд ва ин иловагињои хўрока одатан пайвастањои синтетикї мебошанд, тавозуни
зиддиоксидантии организми одам вайрон шуда, боиси зиѐд шудани миќдори радикалњои
озод дар организм мегардад. Айни замон радикалњои озод сабаби беморињои зиѐд ба њисоб
мераванд, аз љумла диабети ќанд, аллергия, саратон, касалињои шушу љигар, паст шавии
сироятнопазирии (иммунитет) организм ва ѓайра. Барои мубориза бо миќдори барзиѐди
радикалњои озод дар баъзе мавридњо зиддиоксидантњои худи организм нокифоя мебошанд,
бинобар ин ворид кардани зиддиоксидантњои иловагї аз њисоби ѓизо ба баланд шудани
вазъи зиддиоксидантии организм мусоидат намуда, роњи њалли ин масъала мебошад.
Љабњаи дуюми масъалаи зиддиоксидантњои мањсулоти хўрока бо он пайваста аст, ки
сабаби асосии вайроншавии озуќа, хусусан, ѓизои равѓандор, равандњои оксидшавї ва пеш
аз њама, оксидшавии пероксидии чарбњо ва равѓанњо мебошад, ки механизми радикалї
дорад. Бинобар ин, пешгирии чунин равандњо ба зиѐд шудани мўњлати нигоњдорї ва баланд
шудани сифати мањсулот мусоидат мекунад. Ба сифати зиддиоксидантњо моддањои табиї
ва синтетикиро истифода мебаранд. Аммо, чї тавре ки маълум аст, моддањои синтетикии
ѓизої дар њолатњои зиѐд аз њисоби вайрон кардани ќоидањои технологї ѐ ба миќдори
изофаи истифода карданашон таъсири манфї мерасонанд. Аз ин сабаб, дар технологияи
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мањсулоти хўрока айни замон бештар иловагињои хўрокаи табиї, аз он љумла зидди
оксидантњои табиї, истифода мешаванд. Ба ин гуна пайвастањо токоферолњо, витамини С
ва њосилањои он, пайвастањои фенолї мансуб мебошанд. Тањќиќњои зиѐд нишон доданд, ки
пайвастањои фенолии табиї аз рўи фаъолнокии зиддиоксидантї нисбати дигар моддањои
табиї бартарии зиѐд доранд.
Растаниҳои равғандори дараи Қаратоғ.Дараи Ќаротоѓ дaр ќисмати љaнубии
ќaтoркўњњoи Њиcoр љoйгирифтa дењaњoи Ќаротоѓ, Гулбутта Шўрхок, Пуштимиёна ва
ѓайраро дар бар гирифтааст. Дараи мазкур дaр бaлaндии зиёдa aз 1300 м. аз caтњи бaњр
љoйгир мебoшaд. Мaвcимњoи хушк (июн-oктябр) вa нaмнoк (декaбр-мaй) бa мушoњидa
мерacaд. Иќлимaш cубтрoпики кoнтинентaлии тез будa, тoбиcтoн дaрoз, гaрм вa хушк
мебoшaд, зимиcтoн бoшaд ниcбaтaн муътaдил вa нaмнoк мебoшaд. Бoришoти зиёд acocaн
бa фacлњoи зимиcтoн вa бaњoр рocт oмaдa тoбиcтoн вa тирaмoњ бoридaни бoрoн бештар кaм
бa мушoњидa мерacaд. Њaрoрaти миёнaи мoњи янвaр - 1°C, вa июл бoшaд +28 °C мебoшaд.
Иќлими муътaдил вa мaвќеи љуғрoфии дараи Ќаротоѓ бaрoи aфзoиш вa пaњншaвии як
ќaтoр раcтaнињoи асаловар aз љумлa раcтaнињoи асаловари мевaдињaндa, инчунин
раcтaнињoи худрўи тaбий муcoидaт менaмoяд. Aлaлхуcуc раcтaнињoи шaњдињaндaи дaрaхти
(гелoc, cеб, нoк ва aз раcтaнињoи aлaфи юнучќa, иcпaрcет, рaпc, cебaргa, хaрдaл, пиёзи aнзур
ва ѓайра aз раcтaнињoи техникї пaхтa oфтoбпaрacт бa шумoр мерaвaд. Набототи дараи
Каротоѓ монанди тамоми Тоҷикистон ба навъҳо (типҳо)-и зерин тақсим шудааст:
љангалзори паҳнбарг, туғайзор, ҷангалзори резабарг, арчазор (бурсзор), буттазори
паҳнбарг (настаранзор ва ғайра) ва ҷангалзори гармсер (шиблак)-ро дар бар мегирад.
Дараи Ќаротоѓ 450 намуд растании нафъовар мављуд аст,ки аз ин миќдор ањамияти
шифои дошта-124 намуд: Amygdalus buchrica, Betula turkestanica, Crataegus hissarica, Malus
sieversii, Pistacia vera аз ин миќдор 19 намуди он буттагї: Jasminum officinale, Rhus cariaria,
Rosa achburensis, Cerasus hissaricus, 2- намуд буттачањо: Poligonum paronychioides, Ephedra
ciliata, 6- намуди он аз нимбуттачањо: Hyssopus seravschanicus ва 84 намуд рустанињои
бисёрсола: Anchusa italica, Ferula gigantea, Aegopodium tadshicorum, Hypericum perforatum,
Rheum maxsimoviczii, Polygonatum aviculare, Allium Rosenbachianum, Inulia heleanum,
Bunium hissaricum, Glycyrrhiza glabra, рустанињои дусола13 намуд: Daucus carota, Conium
maculatum, Vicia angustifolia, Trifolium pratense, Melilotus offisinalis, 25 намуд рустанињои
яксола: Datura stramonium, Salvia sclarea, Malva neglecta, Ranunculus arvensis мебошанд.
Набототи дараи Каротоѓ монанди тамоми Тоҷикистон ба навъҳо (типҳо)-и зерин тақсим
шудааст: љангалзори паҳнбарг, туғайзор, ҷангалзори резабарг, арчазор (бурсзор),
буттазори паҳнбарг (настаранзор ва ғайра) ва ҷангалзори гармсер (шиблак)-ро дар бар
мегирад.
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РАСТАНИЊОИ РАВЃАНДИЊАНДАИ ДАРАИ
ЌАРАТОЃ
Ба растанињои равѓандиханда намудњое мансуб мебошанд, ки таркиби самару тухми онњо равѓан
доранд. Равѓани онњо ба сифати хўрока ва доругї истифода бурда мешавад. Растанињои равѓандињанда ду хел
мешаванд: эфирдињанда ва равѓандињанда. Њар сол дар рўи Замин таќрибан 60 млн.тонна равѓан истењсол
карда мешавад, ки аз ин миќдор таќрибан 48 млн тонааш ба сифати хўрока истифода мешавад. Намудњои
зерини растанињои равѓандињанда мављуд мебошад: мураккабгулњо, заѓирњо, чилликгулњо,садбаргулњо ва
ѓайра. Ин гурўњи растанињо зироатњое мебошанд, ки барои истењсоли равѓан истифода мешавад ва парвариш
карда мешавад. Гурўњи дигари растанињои равѓани эфирдор мебошанд (намояндаи оилаи лабгулњо,
настаранњо ва геранњо), ки дар соҳаи дорусозї ва косметикї истифода мешавад.
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Калидвожаҳо: растанињои нафъовар,растаниҳои эфирдор, растанињои шифобахш, пайвастагиҳои
фенолї, растаниҳои шаҳдиҳанда.
МАСЛЯНИСТЫЕ РАСТЕНИЯ КАРАТАГСКОЙ ДОЛИНЫ
К растениям относятся виды масел, плоды которых жирны и личинки. Их масла используются в качестве
корма и консервирования. Маслоотделительные растения бывают двухслойные и жирные. Ежегодно на Земле около
60 миллионов.производится тонны масла, из которого в качестве корма используется примерно 48 миллионов тонн.
Существуют следующие виды полиненасыщенных масел: соединения, Львы, чиллукгулы,розы и др. Эта группа
растений представляет собой растения, которые используются и выращиваются для производства масла. Другая
группа эфирных масел (представитель семейства РАН,настаронов и гормонов), применяемых в фармацевтической и
фармацевтической сфере.
Ключевые слова: масляные заводы, заводы для разлива растений, лечебные растения, фенольные
соединения, мучные растения.
OIL PLANTS OF VALLEY OF QARATOGH
Plants include types of oils, the fruits of which are fat and larvae. Their oils are used as feed and canning. Oilseparating plants are two-layered and fatty. There are about 60 million people on Earth every year.tons of oil are produced,
of which approximately 48 million tons are used as feed. There are the following types of polyunsaturated oils: compounds,
Lions, chillucgulas, roses, etc. This group of plants is a plant that is used and grown for the production of oil. Another group
of essential oils (a representative of the RAS family, nastarones and hormones), used in the pharmaceutical and
pharmaceutical field.
Keywords: oil plants, plants for bottling plants, medicinal plants, phenolic compounds, flour plants,
Сведения об авторе: Шоимардонова Меҳрона. – магистр кафедры ботаника Таджикского национального
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ФАРМАТСЕВТИКА-ФАРМАЦЕВТИКА
ЛЕЧЕБНЫЕ СВОЙСТВА ВИДОВ РОДА SALVIAL
Сафаров У., Навруззода Г.Ф.
Таджикский национальный университет
Растения играют важную роль в жизни человека. На сегодняшний день в медицинской
практике используется большое количество препаратов, на основе лекарственных растений
и трав, так как при применении фитосредств редко наблюдаются аллергические реакции,
токсичные и побочные эффекты и нет привыкания к ним. Фитопрепараты применяются с
профилактической и лечебной целью, в них содержатся различные микроэлементы,
витамины, эфирные масла, биогенные вещества и многое другое. [4]
Одним из видов лекарственных растений, обладающих множеством ценных лечебных
свойств, является Род шалфей. Он богат своим видовым составом. Этот вид растения одно
из самых первых растений, который человек использовал для лечения разных болезней.
Шалфей (L. Salvia) – самый крупный род в семействе яснотковых (губоцветных) – Lamiaceae
(Labiatae). Он насчитывает около 900 видов. Встречается шалфей по всей территории
Центральной Азии – он растет по склонам предгорий, холмов, на берегах рек, в пустынях и
полупустынях. В странах СНГ произрастает 84 вида, 14 из которых сосредоточены во флоре
Таджикистана. Представители данного рода встречаются как в дикорастущем, так и
культивируемом виде. [10] В мировой практике к фармакопейным видам шалфея относятся
Salvia offi cinalis L. – шалфей лекарственный, Salvia aethiopis L. – шалфей эфиопский, Salvia
triloba L. – шалфей испанский, Salvia sclarea L. – шалфей мускатный, Salvia multiorrhiza
Bunge – шалфей многокорневой. В разных видах рода Salvia L. установлено около 300
биологически активных веществ. [5, 7] Среди культивируемых растений в медицинской
практике используются шалфей лекарственный и шалфей мускатный, препараты из
которых оказывают противовоспалительное, антибактериальное, ранозаживляющее
действие. [5, 6, 7]
Химический состав растения: Растения рода Salvia L. считаются источниками
большого количества биологического активного вещества. [3] Эти растения содержат
огоромное количество биологических активных веществ, особенно в них содержатся много
эфирных масел, фенольных соединений, дитерпеновых, тритерпеновых и стеридных и
других соединений. Основными компонентами растения рода шалфей являются: эфирные
масла (камфора, цинеол, D-α-пинен, α- и β-туйон, D-борнеол.), дубильные вещества,
кумарины, флавониды, полисахариды и витамины. Растения Рода шалфей получили
популярность благодаря эфирным маслам. В листьях шалфея содержатся эфирные масла
(0,8-2,5%), максимальное количество которых накапливается в листьях, в его состав входят
1,8-цинеол (до 15%), α-пинен, борнеол (5,0%), камфора (до 25,0%), цедрен, лимонен,
виридифлорол, п-цимол, терпинолен, линалоол, β-кариофиллен, гумулен, мирцен, d-димен,
эвгенол, тимол, ментол, гераниол, камфен, α-терпинеол. Кроме того, в листьях найдены
иридоиды (4,8-диметил-5,9-циклопентил-пиран-2-3(4)-ен), алкалоиды, флавониды до 5,0%,
фенольные вещества, кумарины (кумарин, эскулетин), дубильные вещества до 10,0%,
тритерпеновые кислоты (олеановая, урсоловая и др.), дитерпеновые кислоты (карнозоловая
кислота и др.), витамины группы В, Р, аскорбиновая и никотиновая кислоты, фитонциды,
стерины (β-ситостерин, даукостерин), липиды (триглицериды жирных кислот),
аминокислоты, ферменты, полисахариды. [7] Эфирные масла, входящие в состав шалфея,
обладают бактерицидным действием. Таким образом, все виды шалфея относятся к
эфирномасличным растениям. Во всех рассматриваемых видах рода шалфей также
содержатся дубильные вещества. За счет дубильных веществ, алкалоидов, флавонидных
соединений шалфей имеет крепкий вкус и обладает вяжущими, бактерицидными,
противовоспалительными свойствами. [6] Самой крупной группой среди продуктов
вторичного метаболизма семейства шалфей являются флавониды. Представители рода
имеют производные флавона – апигенина, 5,7-дигидрокси-6-метоксифлавонов, 6288

гидроксиапигенина и кверцетина. [5, 9] В средние века шалфей воспринимался как панацея
- лекарство от всех болезней. Даже сейчас в народной медицине считается, что шалфей
укрепляет все тело, предотвращает и лечит паралич [2]. В медицинской практике
используются лишь два культивируемых вида рода шалфей: шалфей лекарственный и
шалфей мускатный. [1, 7, 9]
Противовоспалительный эффект шалфея обусловлен снижением проницаемости
стенок сосудов и капилляров, а также наличием у растения кровоостанавливающих и
вяжущих свойств. Органические кислоты (олеаноловая, урсоловая, хлорогеновая и др.)
шалфея стимулируют выделение слюны. Тритерпеновые и дитерпеновые кислоты, которые
относятся к смоляным кислотам, стимулируют процесс регенерации клеток. За счет
карнозоловой кислоты проявляются противовоспалительные и антиоксидантные свойства
шалфея. Также карнозоловая кислота может самостоятельно ингибировать рост
опухолевых клеток и задерживает размножение золотистого стафилококка. [6]
Витамины участвуют в обмене веществ, уменьшают проницаемость сосудов.
Аскорбиновая кислота является мощным антиоксидантом, нормализует окислительновосстановительные процессы. Фитонциды (органические соединения) обладают
бактериостатическим и бактерицидным действиями, и поэтому шалфей мягко воздействует
на слизистую оболочку полости рта и приятен на вкус. [1]
Шалфей лекарственный, в первую очередь, известен своими противовоспалительными
и антимикробными действиями, также это растение очень эффективно для лечения
заболеваний полости рта, носоглотки, верхних дыхательный путей, туберкулезе, астме и
при воспалительных процессах. Издревле при лечении острой ангины и тонзиллита, шалфей
лекарственный применяли для полоскания в виде тёплого настоя и отвара, ОРЗ, стоматитах,
катарах верхних дыхательных путей и сильной зубной боли. [1, 2, 5]
Листья шалфея лекарственного используются в качестве действующего вещества в
составе лечебных сборов, препаратов, полученных из экстрактов («Грудной сбор № 3»,
«Пародонтоцид», «Элакосепт», «Стоматофит» и др.), [1, 5]. Листья шалфея можно
использовать отдельно или в смеси с другими растениями. Шалфей отличается высокой
концентрацией эфирных масел, особенно в листьях. В странах бывшего СССР листья
шалфея лекарственного и траву шалфея эфиопского применяли в качестве ЛРС. [5, 10]
Корни растения содержат высокоактивный природный антиоксидант, хиноны,
дитерпеноиды, дитерпены – [1; 2; 5], олеаноловую, урсоловую, эускафиковую, 19дезоксиэускафиковую кислоты, тритерпеноид - 2α, 21ß, 22α-тригидроксиолеаноловую
кислоту – [1; 2], пентациклические тритерпеноиды: эускафиковую, 19-дезоксиэускафиковую,
олеаноловую и урсоловую кислоты – [3]. Также определены хиноидные дитерпеноиды
абиетанового ряда: ройлеанон, горминон, 7-ацетоксигорминон, 7-оксоройлеанон;
таксохинон, 6,7 дегидроройлеанон – [1]. Эфирное масло корней шалфея лекарственного
содержит борнеол - 26 % и α - β - туйоны - 12,25% - [8].
Кроме того, настой из цветков шалфея в таджикской народной медицине используется
при заболеваниях дыхательных путей, воспалительных процессах дыхательных путей, как
отхаркивающее средство при бронхитах, при сердцебиениях, для улучшения пищеварения,
как антибиотик и спазмолитик, ценится как хорошее ранозаживляющее,
противовоспалительное, вяжущее и антисептическое средства. [1, 2, 9, 10]
Помимо
перечисленных
свойств
шалфей
обладает
дезинфицирующим,
болеутоляющим,
отхаркивающим,
мочегонным,
ранозаживляющим,
вяжущим,
противовоспалительным, мягчительным, антисептическим, кровоостанавливающим,
ветрогонным, экстрогенным, противогнилостным действием. Лечебные свойства Рода
шалфей связаны с наличием эфирного масла, органических кислот, флавонидов, дубильных
веществ, алкалоидов и витаминов. Шалфей также используется в производстве
косметических средств. БАВ шалфей входит в состав зубных паст, кремов, шампуней,
бальзамов и препаратов для ополаскивания ротовой полости. Используется для лечения
волос и кожи головы, укрепляет и защищает от внешних вредных факторов. [7, 8, 10]
На фармацевтическом рынке можно найти приготовленные из растений рода шалфея:
сухое растительное сырье, жидкие и твердые леденцы и спрей в разных лекарственных
формах. Шалфей применяют в виде отвара или настойки, для полоскания рта как вяжущее
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и антисептическое средство при стоматитах, в виде спринцеваний при гинекологических
заболеваниях, ингаляцию с отваром рекомендуют при воспалении дыхательных путей. Это
растение тормозит лактацию у кормящих матерей, оказывает положительное действие при
гастритах, язве желудка, воспалении желчного пузыря. Препараты шалфея используют для
укрепления центральной нервной системы. БАВ растения рода шалфей входит в состав всех
известных препаратов, как Бронхосип, Ларинал, Бронхолин-Шалфей и другие. [2, 4, 5, 7, 8]
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ХУСУСИЯТЊОИ ТАБОБАТИИ НАМУДҲОИ АВЛОДИ SALVIA L
Дар мақола баррасии дар бораи хусусиятҳои табобатӣ ва профилактикии намудҳои авлоди Salvia L
пешниҳод карда мешавад. Ин як намуди растании ҷолибест, ки табибони қадим онро гиёҳи беҳдошти
саломатӣ меномиданд, инро табиби машҳури Юнони қадим Гиппократ низ тасдиқ кардааст. Номи он Salvia
аз забони лотинии "salvere" сарчашма мегирад, ки ба забони русӣ тарҷума шудааст "барои саломатӣ, шифо
ёфтан". Дар тибби халқӣ, растаниҳои авлоди шалфей истифодаи худро ҳамчун зиддибактерияҳо, табобати
захмҳо ва зидди илтиҳоб ёфтанд. Дар амалияи тиббӣ танҳо ду намуди киштшудаи намуди авлоди ташнак
истифода мешавад: ташнаки доругӣ ва ташнаки мускатӣ. Ташнакро барои бемориҳои роҳи нафас, бемориҳои
гурда, гастрит, арақи аз ҳад зиёд, барои зиёдшавии шири модар, безурётӣ, бемориҳои даҳон, системаи асаб,
ҳамчун ароматерапия ва дар атриёт фаъолона истифода мебурданд ва истифода мебаранд. Дар соҳаи
стоматологӣ низ ташнак васеъ истифода мешавад, ки онро ҳамчун дамоба ё ҷушоба барои бемории стоматит,
гингивит, хейлит, хунравии милки дандон истифода мебаранд. Танҳо ташнакро хангоми ҳомиладорӣ
истифода бурдан қатъиян манъ аст. Баргҳои ташнакро дар шакли дамоба барои ғарғара кардани гулӯ ва
даҳон, барои катарактаи роҳҳои диққи нафас ва стоматит истифода мебаранд. Маводҳое, ки дорои ташнак
мебошанд - настойкаҳо, дамобаҳо, ҷушобаҳо, малҳамҳо, гелҳо, спрейҳо дар тамоми соҳаҳои тиб, ҳамчун
антиоксидантӣ, иммуномодуляторӣ ва зиддиилтиҳобӣ васеъ истифода мешаванд.
Калидвожаҳо: ташнак, авлоди ташнак, барги ташнак, тибби қадим, тибби халқӣ, хосиятҳои табобатӣ.
ЛЕЧЕБНЫЕ СВОЙСТВА ВИДОВ РОДА SALVIA L.
В статье приводится обзор литературы относительно лечебных и профилактических свойств видов рода
Salvia L. Это интереснейший вид растения, который древние врачеватели называли травой благополучия и
здоровья, это подтверждал и знаменитый древнегреческий врач Гиппократ. Его название Salvia происходит
от латинского языка «salvere», что в переводе на русский язык означает «способствующий здоровью, лечить».
В народной медицине растения рода шалфей нашли свое применение как антибактериальные,
ранозаживляющие и противовоспалительные средства. В медицинской практике используются лишь два
культивируемых вида рода шалфей: шалфей лекарственный и шалфей мускатный. Шалфей активно
использовали и используют при заболеваниях дыхательных путей, при заболевании почек, при гастритах, при
повышенной потливости, для подавления лактации у женщин, при бесплодии, при заболеваниях полости рта,
нервной системы, в качестве аромотерапии и в парфюмерии. В стоматологии шалфей тоже нашел широкое
применение, его применяют в качестве настоя или примочек при стоматитах, гингивитах, хейлитах,
кровоточивости десен. Противопоказанием применения шалфея является только беременность. Листья
шалфея применяются в виде настоя для полоскания горла и рта, при катарактах верхних дыхательных путей
и стоматитах. Препараты с содержанием шалфея – настойки, настои, отвары, мази, гели, спреи широко
используются во всех разделах медицины как антиоксидантное, иммуномодулирующее и
противовоспалительное средство.
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Ключевые слова: шалфей, Род шалфей, листья шалфея, древняя медицина, народная медицина,
лечебные свойства.
HEALING PROPERTIES OF SPECIES OF THE GENUS SALVIA L
The article provides a review of the literature on the medicinal, prophylactic properties of the species of the
genus Salvia L. This is an interesting plant species, which ancient healers called the herb of well-being and health, this
was also confirmed by the famous ancient Greek doctor Hippocrates. Its name Salvia comes from the Latin language
"salvere" - which translated into Russian means "conducive to health, to heal". In folk medicine, plants of the sage
genus have found their use as antibacterial, wound healing, anti-inflammatory agents. In medical practice, only two
cultivated species of the genus sage are used: medicinal sage, clary sage. Sage has been actively used for respiratory
diseases, kidney disease, gastritis, excessive sweating, to suppress lactation in women, infertility, diseases of the oral
cavity, nervous system, as aromatherapy and in perfumery. In dentistry, sage is also widely used; it is used as an
infusion or lotion for stomatitis, gingivitis, chelates, bleeding gums. A contraindication to the use of sage is only
pregnancy. Sage leaves are used in the form of an infusion for gargling the throat, mouth for cataracts of the upper
respiratory tract and stomatitis. Sage preparations - tinctures, infusions, decoctions, ointments, gels, sprays and others
are widely used in all branches of medicine as an antioxidant, immunomodulatory, anti-inflammatory agent.
Keywords: sage, sage genus, sage leaves, ancient medicine, folk medicine, medicinal properties.
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МАЪЛУМОТ БАРОИ МУАЛЛИФОН
Талабот нисбат ба маќолањои илмие, ки барои чоп ба маљаллаи илмии
«Муњаќќиќи љавон» пешнињод мегарданд
Телефон: (992-37)227-74-41
Маќолањои илмие, ки барои чоп ба маљаллаи «Муњаќќиќи љавон» пешнињод
мегарданд, бояд ба талаботи зерин љавобгў бошанд: а) маќолаи илмї бояд бо назардошти
талаботи муќаррарнамудаи маљалла омода гардида бошад; б) маќола бояд натиљаи
тањќиќоти илмї бошад; в) мавзўи маќола бояд ба яке аз самтњои илмии маљалла мувофиќат
намояд. Маќолањое, ки дар матни онњо маводи дигар муаллифон бе иќтибосоварї истифода
шудаанд, ба чоп роњ дода намешаванд.
Талабот нисбат ба тањияи маќолањои илмї:
Матни маќола бояд дар формати Microњoft Word омода гардида, бо њуруфи Timeњ New
Roman барои матн бо забони русию англисї ва бо њуруфи Timeњ New Roman Tj барои матн
бо забони тољикї тањия гардида, дар матн њаљми њарфњо 14, њошияњо 2,5 см ва фосилаи
байни сатрњо бояд 1,5 мм бошад.
Њаљми маќола бо формати А4 бо назардошти рўйхати адабиёти истифодашуда ва
аннотатсияњо аз 8 то 10 сањифаро бояд дар бар гирад.
Сохтори маќола бояд бо тартиби зерин тањия гардад:
– индекси УДК (индекси мазкурро аз дилхоњ китобхонаи илмї дастрас намудан
мумкин аст);
– номи маќола;
– насаб, дар шакли ихтисор ном ва номи падар (намуна: Шарипов Д.М.);
– номи муассисае, ки дар он муаллифи маќола тањсил мекунад;
– матни асосии маќола;
– њангоми иќтибосоварї адабиёти истифодашуда ва сањифаи мушаххаси он бояд дар
ќавси чањоркунља [ ] нишон дода шавад. Намуна: [4, с.25]. Яъне, адабиёти №4 ва сањифаи 25;
– наќшањо, схемањо, диаграммањо ва расмњо бояд раќамгузорї карда шаванд. Инчунин
онњо бояд номи шарњдињанда дошта бошанд;
– рўйхати адабиёти истифодашуда (на камтар аз 3 номгў ва на бештар аз 10 номгўйи
адабиёти илмї). Рўйхати адабиёти истифодашуда бояд дар асоси талаботи ГОСТ 7.1-2003
ва ГОСТ 7.0.5-2008 тањия гардад.
– баъди рўйхати адабиёти истифодашуда маълумоти зерин бо се забон (тољикї, русї
ва англисї) омода карда шавад: номи маќола; насаб, ном ва номи падар; номи муассиса;
аннотатсия ва калидвожањо (аннотатсия на камтар аз 18 сатр ва калидвожањо то 10 номгў);
– дар охири маќола бо ду забон (русї ва англисї) маълумот дар бораи муаллиф ва ё
муаллифон бо тартиби зерин нишон дода шавад: насаб, ном ва номи падар (пурра), номи
муассисае, ки дар он муаллиф мехонад, телефон, e-mail, нишонии љойи кор в ё тањсили
муаллиф.
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ
Требования к научным статьям, поступающим в научный журнал
«Молодой исследователь»
Все поступающие в редакцию журнала научные статьи должны соответствовать
следующим требованиям: а) статья должна быть написана с соблюдением установленных
требований журнала; б) статья должна быть результатом научных исследований; в) статья
должна соответствовать одному из направлений (разделов) журнала.
Требования к оформлению научных статей:
Статья должна быть подготовлена в формате Microњoft Word, шрифтом Timeњ New Roman,
кегль 14, поля 2,5 см со всех сторон, интервал полуторный.
Объем статьи (включая аннотацию и список литературы) должен быть в пределах от 10 до
12 стр. формата А4.
Статья должна иметь следующую структуру:
– индекс УДК (индекс можно получить в любой научной библиотеке);
– название статьи;
– фамилия и инициалы автора (например, Шарипов Д.М.);
– название организации, в которой учится автор статьи;
– основной текст статьи;
– при цитировании конкретного материала ссылки указываются в квадратных скобках [ ].
Образец: [4, с.25]. То есть, литература №4 и страница 25;
– таблицы, схемы, диаграммы и рисунки нужно сгруппировать и пронумеровать. Таблицы,
схемы, диаграммы и рисунки должны иметь название;
– список использованной литературы (не менее 3 и не более 10 наименований научной
литературы). Список литературы оформляется согласно требованиям ГОСТ 7.1-2003 и ГОСТ
7.0.5-2008;
– после списка использованной литературы оформляется следующая информация на трех
языках (на таджикском, русском и английском языках): название статьи, ФИО автора, название
организации, аннотация и ключевые слова (аннотация не менее 18 строк, ключевые слова до 7
слов или словосочетаний);
– информация об авторе на русском и английском языках (здесь указываются ФИО автора
полностью, название организации, в которой учится (авторы), телефон, e-mail, а также почтовый
адрес место учебы автора).
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INFORMATION FOR THE AUTHORS
Requirements for scientific articles submitted to the scientific journal "Young
researcher»
All submitted scientific journal articles must meet the following requirements: a) the article must
be written in compliance with the established requirements; b) the article must be the result of scientific
research; c) the article must conform to one of directions (sections) of the journal.
Requirements for registration of scientific articles:
The article should be prepared in Microsoft Word format, Times New Roman font, size 14,
margins 2.5 cm on all sides, interval 1.5.
The volume of the article (including the abstract and the list of references) should be within the
range of 8 to 10 pages of A4 format.
The article should have the following structure:
- UDC index (the index can be obtained in any scientific library);
- article title;
- surname and initials of the author (for example, D. M. Sharipov);
- name of the organization where the author of the article studies;
- main text of the article;
- when quoting specific material, the references are indicated in square brackets [ ]. Sample: [4, p.
25]. That is, literature #4 and page 25;
- tables, diagrams, diagrams, and drawings should be grouped and numbered. Tables, diagrams,
diagrams, and drawings must have a name;
- list of references (no less than 3 and no more than 10 titles of scientific literature). The list of
references is made according to the requirements of GOST 7.1-2003 and GOST 7.0.5-2008;
- after the list of references, the following information is made out in three languages (Tajik,
Russian and English): the title of the article, the author's full name, the name of the organization, the
abstract and keywords (abstract of at least 18 lines, keywords to 7 words or phrases);
- Information about the author in Russian and English (full name of the author, the name of the
organization where the author studies, phone number, e-mail, and postal address of the place of study or
work of the author are indicated here).
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