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В статье рассматриваются особенности формирования многопартийности в 

Республике Таджикистан как новой реальности в процессе демократизации общест-
венной жизни. Автор отмечает, что Республика Таджикистан находится в переходном 
периоде к многопартийной системе, и в этом отношении не имеет достаточного 
практического опыта. В сравнении с другими западными странами, партии в Таджи-
кистане сформировались в результате «взрыва» в обществе. Этим и обусловлен 
хаотичный и неструктурированный процесс становления и характер самих партий. 
Автор полагает, что политические партии в своем профессиональном развитии делают 
первые шаги, степень их развития и успехи неравнозначны. В статье автор пытается 
проследить динамику и тенденции развития многопартийности в Таджикистане, а 
также основные препятствия для упрочения многопартийной системы. Основным 
выводом из проведенного исследования следует считать, что пока многопартийная 
система Таджикистана еще не организована, идет процесс профессионального 
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формирования политических партий, их политическое становление в общей сложности 
требует серьезного толчка.  

 
Key words: political parties, party systems, multipartyness, multiparty system, party relations, 

interparty competitiveness  
  

The article dwells on the peculiarities of multipartyness formation in Tajikistan Republic as a 
new reality in the process of social life democratization. The author outlines that Tajikistan 
Republic is in the period of transition to multipartyness system and it has no adequate practical 
experience in this respect. In comparison with other Western countries parties in Tajikistan 
formed as result of «explosion» in the society. Hence a chaotic and non-structured process of 
formation and a character of the parties themselves. The author deems that political parties have 
been doing their first steps in their professional development; their degrees of evolution and 
progresses being not tantamount. The author tries to follow dynamics and tendencies of its 
development in Tajikistan; major hindrances preventing multipartiness system from 
consolidation being taken into account as well. The main conclusion of the research conducted 
runs to the following effect: while a multipartiness system of Tajikistan hasn`t been organized yet 
and the process of professional formation of political parties is on, their political formation 
requires a grave impetus. 
 

Сохтори сиёсии љомеаи љањонии муосирро бидуни њизбњои сиёсї, иттињодияњои 
мухталифи љамъиятї ва созмонњои иљтимої тасаввур кардан имкон надорад. Онњо аз 
љумлаи унсурњои муњими инкишофи љомеаи мутамаддин буда, дар низоми 
муносибатњои байнињамдигарии давлат ва љомеаи шањрвандї маќом ва наќши 
пешбарро соњибанд. Њизбњои сиёсї ва иттињодияњои љамъиятї, яке аз унсурњои 
асосии сохтори сиёсии њама гуна љомеа буда, то дараљае сатњи тараќќиёти онро 
муайян мекунанд ва навъи муњими зуњуру риояи њуќуќу озодињои инсон ва њимояи 
манфиату талаботи инсон мебошанд. Бидуни онњо дар љамъият демократия, озодии 
фикр, адолат, озодии њуќуќ имконнопазир аст. Њизбњои сиёсї ва иттињодияњои 
љамъиятї танзимгари муносибатњои байнињамдигарии давлат ва љомеаи шањрвандї 
буда, тавассути онњо љомеаи шањрвандї ба фаъолияти давлат назорат мебарад. 
Мављудияти чунин нињодњои љомеаи шањрвандї аз сатњи камолот ва ќобилияти 
ташаккулдињии он шањодат медињад. 

Байни унсурњои дигари сохтори сиёсии љомеа њизбњои сиёсї мавќеи хоса доранд. 
Онњо дар танзими равандњо ва муносибатњои сиёсии байни одамон, давлат ва љомеа 
сањми беандоза доранд. Одамон њамчун гурўњњои калони иљтимої маќсад ва 
њадафњои мухталифи сиёсї доранд ва барои ба он ноил гардидан аз шаклњои 
мухталифи иттињодияњои сиёсию љамъиятї истифода менамоянд, ки муњимтарини 
онњоро њизбњои сиёсї ташкил медињанд. 

Дар љомеаи кунунї зарурат ба ҳизбҳои сиёсї то чї андоза вуљуд дорад? Дар 
ҳақиқат љомеаи комил, давлатҳои муқтадир ва демократї кўшиш менамоянд, ки 
њуќуќу манфиатҳои одамонро аз ҳар љиҳат, аз љумла ба воситаи ҳизбҳои сиёсї қонеъ 
гардонанд. Ҳизбҳои сиёсї худ танзимгар ва сарфагари қувваҳои расмии ҳокимияти 
давлатї мебошанд, ба моҳият ва хосиятҳои зарурии давлати комили демократї 
зараре намеоранд. Ҳизбҳои сиёсї барои демократияи намояндагї низ заруранд, зеро 
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омма яку якбора ва ҳар кас дар алоҳидагї давлатро идора карда наметавонанд. 
Инчунин маълумоту хабарҳое, ки ҳизбҳои сиёсї, махсусан ҳизбҳои оппозитсионї 
медиҳанд, дар такмил ва таҳкими сохтори давлатї ва љомеа хеле муҳиманд. Маҳз 
ҳизбҳои оппозитсионї аз канора назар намуда, хатою камбудиҳои љойдоштаро 
беҳтар ошкор менамоянд. Аз ин хотир, барои љомеаи комил ва давлати демократии 
муқтадир ҳељ зарурат ба манъи фаъолияти ҳизбҳои сиёсї вуљуд надорад. Баръакс, 
ҳизбҳои сиёсиро ҳамчун унсури инкишофи љомеаи демократї истифода бояд кард. 

Яке аз нишонањои асосии љомеаи демократї ин мављудияти бисёрњизбї аст, ки 
барои андешањои гуногун ва амалї шудани фаъолияту иродаи табаќањои гуногуни 
љомеа ва пешгирї аз хатари тоталитаризм замина фароњам месозад. Дар давлати 
њуќуќбунёд ташаккули сохторњои давлатии дараљањои гуногун бояд барои њар 
шањрванд дастрас ва шаффоф бошад ва ин тавассути иштироки фаъолонаи онњо дар 
њаёти сиёсии кишвар аз тариќи њизбњои сиёсии ќонунан амалкунанда сурат мегирад. 

Низомњои ҳизбї яке аз воҳидҳои муҳими ҳаёти сиёсии љомеаро ташкил медиҳанд. 
Муносибатҳои байниҳамдигарии ҳизбҳои бешумори сиёсї тавассути қоидаҳо ва 
меъёрҳои системанокї танзим карда мешаванд.  

Низомҳои ҳизбї кайҳост, ки дар тадқиқоти илмї ва таҳлилу дарки равандҳои 
сиёсї мақоми пешбар пайдо намудаанд. Низоми ҳизбї тартиби баҳамтаъсиррасонї 
ва рақобати ҳизбҳо дар мубориза барои ҳокимият ва амалигардонии мақсадҳо 
мебошад. Низоми ҳизбиро ҳамон ҳизбҳои сиёсие ташкил медиҳанд, ки принсипҳои 
умумиро ба роҳбарї гирифта, қоидаҳои ҳамкориро риоя менамоянд. Дар баробари 
низомҳои ҳизбї мављудияти иттињодияҳои ҳизбиро низ сарфи назар кардан лозим 
нест. Иттињодияҳои ҳизбї иттифоқи байни ҳизбҳои сиёсист, ки баҳри ба амал 
баровардани ҳокимияти давлатї воқеї мегардад. Онҳо дар дохили низомҳои ҳизбї 
фаъолият менамоянд.  

Ҳангоми таснифи низомҳои ҳизбї ба се нишондиҳандаи онҳо бештар таваљљўҳ 
зоњир карда мешавад: миқдори ҳизбҳои сиёсї; мављудияти ҳизбҳои пешбар ё 
иттињодияҳои ҳизбї; сатњи рақобати байни ҳизбҳои сиёсї. 

Дар илми сиёсии муосир тартиби ташаккули низомҳои ҳизбҳои сиёсї гуногун аст. 
Аммо бештар системаҳои яккаҳизбї, дуҳизбї ва бисёрҳизбї эътибор пайдо 
намудаанд: 

1. Низомҳои яккаҳизбї мављудияти ҳизбҳои дигари сиёсиро рад намуда, худ 
ҳамчун қисми таркибии дастгоҳи давлатї амал менамояд. Аксарияти сиёсатшиносон 
бар андешаанд, ки мављудияти як ҳизб маънои амали системаи ҳизбиро надорад. 
Яккаҳизбї бештар хосияти љомеаи тоталитарї ва авторитарї мебошад. Ҳизби ягона 
мақоми ҳизби ҳукмронро мегирад. Яккаҳизбї гўё љонибдории умумихалқии режими 
ҳукмронро таљассум менамояд. Дар шароити ҳозира низоми яккаҳизбї дар баъзе 
кишварҳо, аз љумла Зоир, Того, Габон ва ѓ. вуљуд дорад. ИЉШС (СССР) намунаи 
классикии низоми яккањизбї буд.  

Инчунин низомњои яккаҳизбие вуљуд доранд, ки дар асл дар шакли бисёрҳизбї 
зоҳир мегардад. Як ҳизби асосї ва ё ҳукмрон вуљуд дорад ва ҳизбҳои дигари сиёсї 
маќоми пешбари онро эътироф менамоянд. Чунин низоми ҳизбї дар Аврупои Шарқї 
то солҳои 1989-1990 вуљуд дошт. Ҳоло дар Хитой чунин ҳолат аст. Дар баробари 
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Њизби коммунист, ки ҳизби ҳукмрон аст, Комитети инқилобии Гоминдан, Ҳизби 
аграрию демократї ва ѓ. љабҳаи халқї-демократиро ташкил медиҳанд. 

2. Низоми дуҳизбї рақобат ё муборизаи ду ҳизби сиёсиро барои дарёфти ќудрати 
сиёсї таљассум менамояд. Истифодаи мафҳуми «низоми дуҳизбї» маънои онро 
надорад, ки дар љомеа ҳизбҳои сиёсии дигар вуљуд надоранд.  

 Ҳизбҳои сиёсї хеле зиёданд, вале фаќат ду ҳизби сиёсї нуфузи зиёд доранд ва 
рақобат дар масъалаи ҳокимияти давлатї байни онҳо ба амал меояд. Дар илми 
сиёсатшиносї муносибати байни хизбњо дар ин навъи низоми њизбї аз љониби Морис 
Дюверже коркард карда шуда, ќонуни Дюверже унвон гирифтааст. Низоми дуҳизбї 
бештар дар ИМА ва Британияи Кабир зоҳир мегардад. Инчунин дар низоми дуњизбї 
ҳизбҳои сиёсии дигар нуфуз пайдо менамоянд. Агар рақобати ду ҳизби асосї пурзўр 
гардад ва мусовї бошад, он гоҳ маќоми ҳизби сеюм нақши асосї мебозад. Ин ё он 
ҳизбро дастгирї намудани ҳизби сеюм рақобатро ба фоидаи нерўи сиёсие анљом 
медиҳад. Ҳолати мазкур дар шароити ҳозира бештар дар Канада, Австрия, Австралия 
ва баъзе давлатҳои дигар хос мебошад.  

3. Низоми бисёрҳизбї зиёда аз ду ҳизбро фаро мегирад, ки таъсир ва ташкилоти 
пурзўр дошта, тавассути онҳо ба мақомоти мухталифи ҳукумат таъсир мерасонанд. 
Меъёри умумии низоми бисёрҳизбиро шумораи ҳизбҳои бонуфуз, ки дар натиљаи 
интихобот дар парламент намояндагї пайдо намудаанд, ташкил медиҳад. 

Дар низоми бисёрҳизбї барои ҳокимият ҳизбҳои сиёсии зиёд мубориза мебаранд. 
Одатан дар алоҳидагї ҳељ кадоми онҳо бартарии куллро соҳиб гашта наметавонанд. 
Бинобар ин ҳизбҳои сиёсии бонуфуз дар асоси коалитсияи ҳизбї ҳукумати 
коалитсиониро ташкил менамоянд. Дар ин ҳолат тафовутҳои идеологї чандон 
барљаста нестанд. Ҳизбҳои сиёсї кўшиши иштирок дар ҳокимиятро доранд. 

Инчунин дар адабиёти сиёсї низоми бењизбиро низ ќайд кардаанд. Дар ин низом 
одатан њизбњои сиёсии расман ба ќайд гирифта шуда фаъолият надоранд ё ин ки 
ќонунан ташаккули њизбњои сиёсї манъ карда шудаанд. 

Дар љањони муосир якчанд кишварњои системаи бењизбї мављуданд, ки одатан 
давлатњои шакли идоракуниашон салтанатї (шоњї) мебошад: Уммон, Аморати 
Муттањидаи Араб, Урдун, Бутан (то соли 2008). Дар ин кишварњо ё расман фаъолияти 
њизбњо манъ карда шудаанд (Гана, Урдун) ё ин ки шароити мусоид барои ташкили 
њизбњо вуљуд надорад (Бутан, Уммон, Кувайт). 

Низомҳои ҳизбиро фақат тавассути меъёрҳои миқдорї тасниф намудан 
ѓайримантиқист. Зеро меъёрҳои арзишї низ дар моҳият ва хусусиятҳои низомҳои 
ҳизбї мақоми хоса доранд. Пеш аз ҳама арзишҳои ѓоявї дар ташаккул ва инкишофи 
ҳизбҳои сиёсї ва низомҳои ҳизбї маќоми барљастаро соҳибанд. Њизби сиёсиро бе 
идеологияи муайян ё тафаккури хосаи дарки оламу одам тасаввур кардан 
имконнопазир аст. Аз ин хотир, вобаста ба рўовариҳои арзишї низомҳои ҳизбиро 
низ ба якчанд намуд људо кардан мумкин аст. 

  Бисёрњизбї дар асри ХIХ ба вуљуд омада дар охири асри ХХ њаќиќати воќеии 
њаёти љамъиятию сиёсии бисёр мамлакатњо гашт. Соли 1990 дар сайёра 172 давлати 
мустаќил мављуд буда, дар 19- тои онњо фаъолияти тамоми њизбњо манъ карда шуда 
буданд. Дар 29 кишвари љањон танњо як њизб (њукуматї) амал мекард ва дар 124 
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кишвар якчанд њизбњои сиёсї фаъолият доштанд (таќрибан дар нисфи ин кишварњо 
њукуматњои муттањида ташкил шуда буданд). 

Соли 2004 дар зиёда аз 200 давлати дунё беш аз 900 њизби сиёсї фаъолият дошт. 
(Дар 16 мамлакати љањон - аз љумла, Афѓонистон, Арабистони Саудї, Аморати 
Муттањидаи Араб, Ватикан, Катар, Кувайт, Либия, Уммон, Эрон ва ѓайра њизбњои 
сиёсї расман фаъолият надоштанд) [ 1].  

Наќши системаи бисёрњизбї ва маќоми њизбњои сиёсї дар раванди 
демократиконии љомеа хеле бузург мебошад ва раванди инкишофи дигар соњањои 
њаёти љамъиятї ба он робитаи зич дорад. Дар ин самт Љумњурии Тољикистон дар 
давраи гузариш ба системаи бисёрњизбї ќарор дорад ва њизбњои сиёсї дар љомеа 
маќоми махсусро ишѓол менамоянд. 

Асосњои муҳимтарини ба вуљуд омадани  бисёрҳизбият дар Тољикистон аз солҳои 
90-и асри ХХ ибтидо мегиранд ва чї тавре ки таҳлили иљтимоию сиёсї нишон 
медиҳад, пайдоиши онҳо зарурати таърихї ва маҳсули андешањои иљтимої мебошад. 
Дар натиља, бисёрҳизбият ҳамчун омили мустањкам намудани раванди инкишофи 
парламентаризм ташаккул ёфтааст. Он њамчун воќеияти љадид дар раванди 
демократиконии љомеа дар баробари таъсис додани ниҳодҳои аввалини љомеаи 
шаҳрвандї, ки фаъолияти якљоя ва ҳамгироии онњо дар фаъолият ва рушди љомеаи 
мустақили тољик нақши муҳим бозидаанд, арзи вуљуд намудааст. 

Нимаи дувуми солњои 90-уми асри ХХ дар улуми љомеашиносии тољик њамчун 
давраи эњёи тадќиќоти илмї рољеъ ба масъалаи њизбњои сиёсї ба шумор меравад. 
Новобаста аз пешгўии пессимистии коњиш ёфтани наќши њизб дар сиёсат, ки боиси 
пастравии њавасмандї ба тадќиќоти илмї дар ин самт гардид, нашри маќолањои 
сершумор дар рўзномаю маљаллањо, тањќиќоти илмии бунёдї ва таъсиси бюллетени 
Ассосиатсияи миллии сиёсатшиносони Тољикистон бо номи «Њизбњо ва њаракатњо 
дар Тољикистон» (шумораи якуми он моњи маи соли 1998 нашр гардидааст) шањодати 
болоравии демократияи њизбї, ќувватгирии њизбњои сиёсї мебошад. Њизбњои сиёсї 
на танњо аз байн нарафтанд, на танњо ба раванди таѓйирёбандаи љањони муосир 
созгор гардиданд, балки наќши пешбарандаи худро дар раванди сиёсї гум 
накарданд. Њизбњои сиёсї њамчун нињоди навгонињои сиёсиро пеш аз њама 
эњсоскунанда ва љорикунандаи тартиботи нави сиёсї баромад намуданд. Ќайд кардан 
ба маврид аст, ки њамчун амсилаи бозоргонии иќтисодиёт амсилаи демократияи 
њизбии ба плюрализми ќуввањои сиёсї ва муборизаи њарифона барои њокимияти 
давлатї асос ёфта боигарии устувор ва бунёдии љањони муосир мањсуб меёбад. 

Айни замон, муҳаққиқон барои муайян намудани хусусиятҳои асосии низоми 
ҳизбї, пайгирии афзоиш ва рушди онњо бо мақсади фароҳам овардани нињодњои нави 
бештар манфиатнок, ки онњо ба ҳаёти сиёсии кишвар, аз љумла ташаккули низоми 
бисёрҳизбї таъсири мусбат мерасонанд, кўшиш ба харљ медињанд. 

Аслан низоми бисёрњизбї яке аз падидањои мусбат дар раванди демократиконии 
љомеа мебошад. Бояд қайд кард, ки Љумҳурии Тољикистон дар ин љода таљрибаи 
кофї надорад. Ин падида дар ҳаёти сиёсии кишвар, ки дар натиљаи истиқлолияти 
давлатї имконпазир шуд, њанўз дар марњилаи аввали рушд ќарор дорад. Њизбњои 
сиёсї дар Тољикистон дар рушди касбии худ нахустин ќадамњои худро гузошта, 
дараљаи инкишоф ва дастовардњои онњо баробарвазн нест. Баъзе аз онњо ба сифати 
ифодакунандаи манфиатњои иљтимої ва сиёсии гурўњњои муайян дар байни ањли 
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љомеа манзур гардидаанд, вале бештари онњо умумимиллї нестанд, зеро то њол аз 
чорчўбаи танги манфиатњои њизбии худ набаромадаанд.  

Имрўз мо гуфта метавонем, ки дар Тољикистон низоми бисёрњизбї њанўз пурра 
шакл нагирифта, раванди ташаккули касбии њизбњои сиёсї идома дорад ва 
ташаккули сиёсии онњо дар маљмўъ такони љиддї талаб менамояд. 

Падидаи низоми бисёрњизбї дар сохтори сиёсии Тољикистон нисбатан нав ва њам 
начандон пурра омўхташуда мебошад. Тадќиќоти сотсиологї нишон доданд, ки 
82,5% пурсидашудагон мављудияти бисёрњизбиро њамчун омили таъсири мусбат 
дошта дар равандњои демократиконї ва рушди кишвар мењисобанд; 4% -и шумораи 
умумии пурсидашудагон мављудияти њизбњоро њамчун танзимкунанда ва ба эътидол 
оварандаи вазъи иљтимої - сиёсї ва иљтимоию иќтисодии љумњурї арзёбї мекунанд; 
2% љонибдори он андеша њастанд, ки њизбњо метавонанд дар њолати мављуд будани 
муњити њамдигарфањмї ва алоќаи тарафайн вуљуд дошта бошанд; 6% аз 
пурсидашудагон дар он андешаанд, ки ба њизбњо эњтиёљ нест, зеро онњо дар љомеа 
нисбат ба муттањидсозї, бештар ба људоиандозї оварда мерасонанд [2]. 

Агар дар илми сиёсатшиносии ѓарбї мафњумњои ташаккули њизбњо «аз боло» ё 
«аз поён» ќобили ќабул бошад, нисбати Тољикистон метавон ќайд кард, ки њизбњо «аз 
боло» ё «аз поён» дар натиљаи «таркиш» дар љомеа ба вуљуд омадаанд. Аз ин рў, 
ташаккул ва характери њизбњо раванди номураттаб ва сохтори номуайян дорад. Мањз 
њамин љањиши якбора аз низоми яккањизбї дар шароити тоталитарї ба 
гуногунандешии идеологї дар сурати набудани заминаи њуќуќї ва иљтимої-фарњангї 
боиси номуназзамии раванди ташаккул ва фаъолияти њизбњои сиёсї гардид. Инчунин 
хусусияти дигари муњими бисёрњизбият дар Тољикистон њузури  идеологияи сиёсии 
гуногунранг аст. 

Њизбњои сиёсї ќисман таљрибаи кофии мусбат ба даст оварда метавонанд 
љанбањои ќавї ва заифи фаъолияти худро тањлил намоянд, ба интихоботњои 
парлумонї комилтар омодагї гиранд. Тањлилњо нишон медињанд, ки љомеа беш аз 
пеш зарурат ва ањамияти њизбњои сиёсиро дар њаёти сиёсии Тољикистон дарк 
намудааст ва мутахассисон, элитаи сиёсї, сиёсатмадорон, њуќуќшиносон дарк ва 
эътироф менамоянд, ки бе њизбњои сиёсї, гуногунандешии нуќтаи назар ва фаъолияти 
њизбњои сиёсї бунёди љомеаи демократї номумкин аст. 

Вале, мутаассифона, мо бояд дар хотир дошта бошем, ки дар кишварњои Осиёи 
Миёна, аз љумла дар Тољикистон, "системаи бисёрњизбї њанўз дар он шаклњои 
классикї, ки дар кишварњои дорои таљрибаи ѓании фаъолияти системањои њизбї 
мебошанд ва онњо муассисаи сиёсии самаранок мањсуб ёфта дар раванди ќабули 
ќарорњои давлатї, аз љумла вобаста ба татбиќи манфиатњои миллї ворид мебошанд, 
таъсис наёфтааст» [3, 7]. 

Имрўз баъзе аз њизбњои сиёсии дар њудуди љумњурї фаъолият дошта ба мардуми 
кишвар маълум нестанд. Дар бештари њолатњо ин сабаб дар фаъолияти худи ин 
њизбњо нињон аст. Роњбарони њизбњои сиёсї начандон фаъол њастанд ва бо 
интихобкунандагони худ бояду шояд сару кор надоранд. Љонибдорони њизби сиёсї 
асосан ќисми зиёди зиёиёни илмї буда, њизбњо бар он умеданд, ки ин ќишри љомеа 
ќобилият дорад ба њаёти иљтимої ва сиёсии љомеаи тољик  таъсир расонад. 
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Барои тањкими системаи бисёрњизбї дар Тољикистон монеаи асосї дар роњи 
навсозии фарњангї ва сиёсии љомеа номукаммалии фарњанги сиёсї, људоии 
анъанавии байниминтаќавї ва мухолифатњои амиќи дохилї дар љомеа мебошад. 

Раванди иштироки њизбњои сиёсии Тољикистонро дар интихоботи парлумонии 
соли 2005 тањќиќ намуда Бобоев К.Ф. таъкид намуд, ки «интихобот тасдиќ менамояд, 
ки раванди ташаккули бисёрњизбият дар Тољикистон њоло дар марњилаи ибтидоии 
рушди худ ќарор гирифта, рољеъ ба ташаккули миќдори муайяни њизбњои сиёсї, 
устувории онњо, таќсими даќиќи нерўњои сиёсї сухан рондан хеле барваќт аст» [4, с.3]. 

Тањлили раванди инкишофи њизбњои сиёсї ва маќсадњои барномавии онњо ба 
чунин хулоса меорад, ки њизбњои сиёсии Тољикистон ба ду гурўњ таќсим мешаванд. Ба 
гурўњи аввал њизбњое дохил мешаванд, ки бо шиорњои либералию демократї баромад 
мекунанд ва љомеаро ба сўи демократия ва иќтисодї бозорї мебаранд. Ба гурўњи 
дуюм њизбњо ва ќуввањои сиёсие дохил мешаванд, ки майли чап доранд ва маќсад 
гузоштаанд, ки арзишњои љомеаи сотсиалистиро аз сари нав барќарор намоянд. 

Иштироки њизбњои сиёсї дар интихобот ва ташкили парлумони демократї 
њамчунин барои рушди онњо шароити мусоид фароњам меоварад – тавассути 
парлумон њизбњо имконияти иштироки фаъолонаро дар омода ва ќабул кардани 
ќонунњо пайдо менамоянд. 

Чуноне ки Сафаров Л.Ш. ќайд менамояд, «Бояд эътироф кард, ки то имрўз 
фаъолияти њизбњои сиёсии дар Тољикистон амалкунанда дар сатњи баланди сиёсї 
ќарор надорад. Фаъолияти онњо бештар ба анъанањо нигаронида шуда, онњо ба таври 
ќатъї тибќи барномањои худ амал мекунанд. Дар муносибатњои байнињамдигарї низ 
беањамиятї зоњир менамоянд, зеро њанўз як низоми ягонаи ањзоби сиёсї ба вуљуд 
наомада, он њанўз дар марњилаи ташаккулёбї ќарор дорад. Мањз бо њамин сабаб 
раќобати байнињизбї низ рушд накардааст. Айни замон, њизбњои сиёсї дар раванди 
муайян кардани доктринањо ва њуљљатњои барномавии худ ќарор доранд. Дар натиља, 
сабаби асосии парокандагии њизбњои сиёсиро дар сатњи пасти фарњанги сиёсии онњо, 
якљонибагии фаъолияти сиёсї ва мафкуравии онњо бояд љуст» [5, с. 75]. 

«Њизбњои сиёсии имрўза дар Тољикистон ќудрати таъсири назаррас ба ањолї 
надоранд, барои афзудани фаъолияти сиёсии омма таъсири мусбат расонида 
наметавонанд, мардум њоло наќши интихоботро дар демократикунонии љомеа 
њамчун як падидаи ба принсипњои демократї асос ёфта нашинохтаанд», - чунин аст 
хулосаи муњаќќиќ Бобоев К.Ф. [4, с. 3]. 

Ба назари мо, ба њизбњои сиёсии Тољикистон њам дар стратегия ва њам дар 
тактикаи пешбурди муборизаи сиёсї таѓйирот, такони љиддие зарур аст. Агар 
роњбарони њизбњои сиёсї фаъолияти сиёсии худро љоннок намоянд, пас онњо 
метавонанд сеяки курсињои парлумонро соњиб шаванд. 

Табиист, ки ќисми норозии љомеа иштибоњот ва камбудињоро дар соњаи 
иљтимоиву иќтисодї нишон медињанд ва вазифаи њукумат аз он иборат аст, ки 
танќиди одилона ва созандаи онро ба таври мўътадил ќабул намояд ва дар ваќташ 
чорањои зарурї андешад. Зеро демократия ин љараёни мураккаб ва њамешагист. Аз ин 
рў, ѓалату иштибоњот њамеша ногузиранд, вале дар кишвари демократї метавон 
барои ислоњи иштибоњот кори пуртањаррукеро ба роњ монд. Ин фаќат дар шароити 
мављудияти плюрализми солими сиёсї ва ширкати фаьолонаи шањрвандон дар њаёти 
сиёсии љомеа ќобили имкон аст.  
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Маълум аст, ки тарзи ягонаи њалли масъалањои сиёсї, иќтисодї ва иљтимої вуљуд 
надорад. Њар гуна модели давлатї ва љомеа дорои камбудињо низ мебошад. Аз ин рў 
сиёсат бар асоси таносуби даќиќ њисобшудаи манфиатњо бояд ташаккул ёбад. Љалби 
фаъолонаи шањрвандон ба њаёти сиёсии кишвар дониши хуби ќонунњо ва платформаи 
сиёсии њизбњои мављударо таќозо мекунад, ки мутаассифона, на њамеша ба 
хоњишмандон дастрасанд. Гоњо баъзе фаъолони њизбњои сиёсї ва кормандони 
алоњидаи маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатї дар мањалњо ба сабаби 
огањии нокифоя дар бораи оиннома ва барномањои њизбњо ба вайронкунии ќонуни 
Љумњурии Тољикистон дар бораи њизбњои сиёсї роњ медињанд, ки метавонад ба 
нофањмї ва зуњури бањсњои шадид оварда расонад. 

Созмонњои ибтидоию ноњиявии њизбњои сиёсї низ на њама ваќт аз ќонунњо, 
ќарорњои њукумат ва чорањои иќтисодию иљтимоии андешидаи давлат огоњанд, ки 
боиси тангназарии онњо мегардад. Имрўз дар Љумњурии Тољикистон 7 њизби сиёсї, ки 
расман аз ќайд гузаштаанд, фаъолият доранд, аз он љумла вакилони 3 њизби сиёсї ба 
парлумони доимоамалкунанда ва касбї - Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии 
Љумњурии Тољикистон интихоб шудаанд. Дар Маљлиси миллии Маљлиси Олии 
Љумњурии Тољикистон ва маљлисњои мањаллии њокимияти давлатї дар вилоятњо, 
шањру нохияњо низ намояндагони њизбњои гуногун интихоб шудаанд ва амал 
мекунанд. Раванди инкишофи демократї дар љомеа њарчи бештар рушд намуда, 
њизбњову созмонњои нав арзи вуљуд менамоянд, ки аз вусъати гуногунаќидагї ва 
плюрализми сиёсї гувоњї медињанд.  

Бояд ќайд кард, ки мављудият ва фаъолияти њизбњои сиёсї дар демократиконии 
умумии сохтори љомеа дар Тољикистон наќши калон мебозад. Як гурўње бар он 
аќидаанд, ки ба њизбњо асосан шањрвандони фаъол, ки ба фаъолияти сиёсї бештар 
майл доранд ва  манфиатњои љамъиятиро њамчун манфиати шахсї мешуморанд, 
дохил мешаванд. Гурўњи дигар бар он андешаанд, ки одамон барои ќонеъ кардани 
ниятњои худ барои ишѓоли курсињои мансабї ба њизб дохил мешаванд. Ба њар сурат, 
чизи асосї дар фаъолияти њизбњои сиёсї ин омўзиши манфиатњои гурўњњои иљтимої 
ва ќишрњои ањолї, инчунин њифзи онњо аст [2]. 

Интихоботи парлумонии соли 2015-ро љамъбаст намуда муњаќќиќи тољик Нуралї 
Давлат ќайд мекунад, ки «Парлумон бори дигар бисёрњизбї гардид, вале системаи 
бисёрњизбї мављуд нест. Байни ин ду мафњум фарќияти калон вуљуд дорад. Системаи 
бисёрњизбї, на бисёрњизбияти одї, он гоњ ташаккул меёбад, ки агар њизбњои сиёсии 
мављуда ба сиёсати дохилї ва хориљии њукумати кунунї дар кишвар таъсири љиддї 
расонида тавонанд [3, с. 7]. 

Ба ин маънї, дар кишвари мо алњол дар бораи бисёрњизбияти одї, ки њизбњои дар 
таркиби он љой дошта ба сиёсати њукумат чандон таъсири назаррас расонида 
наметавонанд, сухан рондан мумкин аст. Мутаносибан, сохтори парлумонї ва 
фаъолияти он низ дар Тољикистон дар њамин радиф ќарор дорад.  

Вазъияти сиёсии солњои охир, раванди демократиконии њаёти иљтимої, 
плюрализми сиёсии љомеа, ислоњоти сиёсї ва таѓйироти бунёдии сохтори сиёсию 
иљтимоии љомеа барои сифатан бењтар гардидани муносибатњои њизбї шароити 
мусоид фароњам овард. Аз ин рў, имрўз вазифаи асосии њизбњои сиёсї он аст, ки ба 
тањкими мавќеи худ дар ташаккули парлумон, иштирок дар интихоботи парлумонии 
оянда ва дигар чорабинињои сиёсї кўшиш ба харљ дињад. 
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Хулоса, халќи тољик дар марњалаи аввали эљоди љомеаи демократї ќарор дорад. 
Бинобар ин таљрибаи сиёсии кофї зарур аст, то ки фаъолияти њамаи њизбњои сиёсї 
пухта ва дар шароити ором бо риояи назокатњои сиёсї ва ахлоќї љараён гирад. Бо 
дарки воќеањои гузашта зарур аст, ки психологияи миллї, анъанаву суннатњои 
мањалњо, одобу ахлоќи таърихан ташаккулёфтаи халќамон дар назар гирифта шавад. 
Њоло таљрибаи хубе андўхта шудааст, ки барои мустањкам шудани асосњои давлати 
демократї ва љомеаи шањрвандї дар Тољикистон хеле боарзиш аст. Бесабаб нест, ки 
таљрибаи сулњи Тољикистонро бисёр кишварњои ѓарбї ва созмонњои байналмилалї 
меомўзанд. Њамчунин имрўз дар љумњурии мо созмонњои байналмилалї фаъолият 
доранд ва њамкории сохторњои њокимияти давлатї ва ташкилотњои ѓайрињукуматї бо 
онњо њамаљониба идома дорад. 

Корњои мусбат ва гуфтугўи созанда дар доираи семинарњо ва конфронсњо бо 
иштироки њизбњои сиёсї низ анљом дода шудааст, ки барои тањкими раванди 
демократї муњим мебошад. Дар чанд соли охир гуфтугў ва мулоќотњои њизбњои сиёсї 
ба як низоми доимї ворид шуда, бањсњои дар ин мулоќотњо сурат гирифта, барои 
истењкоми раванди демократї дар љомеаи мо, бешубња, ањамият доштанд.  

Дар Тољикистон дар шароити кунунии кишвар маќсади асосии њизбњои сиёсї дар 
манзари љомеа кўшиши муаррифии худ њамчун як нерўи созанда аст, ки дар доираи 
ќонунгузорї фаъолият менамояд. Бинобар ин, воќеияти сиёсї ва иљтимоии љомеа 
талаб мекунад, ки њизбњои сиёсї пешсафи равандњои инкишофи љамъият гарданд ва 
фаъолона дар мустањкам намудани сохтори сиёсї, дар ташаккул ва рушди 
парламентаризм иштирок намоянд. 

Аз ин бармеояд, ки бањри иљрои маќсадњои худ онњо бояд њамкориро бо 
сохторњои маќомоти давлатї вусъат дињанд. Роњбарони њизбу њаракатњои сиёсї бояд 
амиќ дарк намоянд, ки онњо барои фардои давлату давлатдории тољикон, сулњу 
субот, вањдату ягонагї ва барои ояндаи дурахшони Тољикистон ва нуфузи он дар 
љомеаи љањонї фаъолият менамоянд. 

 

Калидвожањо: њизбњои сиёсї, системањои њизбї, бисёрњизбият, системаи бисёрњизбї, 
муносибатњои њизбї, раќобати байнињизбї. 
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