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ПЕШГУ ФТОР
Муҳоҷирати аҳолӣ - ин тағйири махали сукунати аҳолӣ буда, ба
дигар намудани макони исгиқомат иртибот дорад. Муҳоҷират яке аз
масъалаҳои муҳими ичдимоии аҳолӣ буда, на танҳо чун ҳаракати
механикии одамон1, балки чун раванди мураккаби ҷамъиятй ба ҳисоб
рафта.ҷанбаҳои бисёри ҳаёги иҷтимоию сиёсиро дар бар мегирад.
Муҳоҷирати аҳолӣ дар таърихи башарият нақши барҷаста дошта,
равандҳои сокиншавй, мавриди истифода қарор додани заминҳо,
рушди қувваҳои истеҳсолй, ташаккул ва омӯзиши ирку нажод, забои
ва халқҳо ба он иртибот доранд. Омӯзиши ин падидаи мураккаб ва
серпаҳлӯ ба он хотир зарур аст, ки бо тағйири ҷои зист зарурати дар
муҳити нави табиӣ, сиёсй, фарҳангй ва равонй одат намудан ва то
андозае ба доираи зеҳнию ахлоқии сокинони он махал бе зарар ва
мушкилй ворид шудан, бахусус масъалаи забои ва тариқи муошират
бо аҳолии таҳҷой, риояи урфу одатҳои онҳо аз омилҳоеанд, ки
муҳоҷироиро ба мардуми таҳҷой наздик месозанд.
Оқибатҳои муҳоҷират дорой хусусиятҳои мусбй ва манфй
мебошанд. Дуруст аст, ки дар даҳсолаи охир ҳодисаҳои махдудкунии
ҳукуқ, рафтори нораво, нажодпарастй ва мшшатгароёна нисбат ба’
муҳоҷирон дар тамоми дунё афзоиш ёфгаанд. Мутаассифона, чунин
рафтор нисбат ба муҳоҷирони тоҷик низ истисно нест ва махз ҳамин
омил боиси пайдоиши назари манфй ба масъалаи муҳочнрат
гаштааст. Бояд таъкид намуд, ки мо ба муҳоҷират танҳо аз назари
дарду гаму кулфат нанигарем ва бештар ба пахпӯҳои мусбии он такя
кунем, зеро чунин нигоҳ аксариятро аз мубориза барои пайдо
намудани мавқеи худ дар зиндагй боз медорад.
Барои ҳамин хам, муҳоҷиронро пешакй аз лихози забои ва ошной
бо фарҳангу тамаддуни кишвари мавриди муҳоҷират бояд омода
намуд. Ҳамаи омилқои муҳоҷират дар маҷмӯь ҳатман мавриди
омӯзиш ва таҳқиқ қарор дода зарурати доман паҳн кардани
муҳоҷиратро дар Ҷумҳурии Тоҷикисгон бояд муайян созем. Бинобар
ин, эҳтиёҷ барои таҳияи даслури метода, таҳқиқи асосҳои назариявй
ва масоили амалии муҳоҷирати корй дар шарюити муосир барои
Ҷумҳурии Тоҷикистон ба вучуд меояд. Муайян намудани таъсири
муҳоҷират,
моҳият ва хусусиятҳои асосии он, кувваҳои
ҳаракатдаҳанда ва муайянкунандаи рафтори муҳоҷирони корй,
1 Д ар илми демография шартан ҳаракати аҳолиро ба ҳаракати табий (раванди таваллуд ва фавт) иа
харакати механики (муҳоҷират) ҷудо менамоянд. Ҳ аракати механики гуфта. тагйири маҳалли аист аз
тарафи шахсони алоҳида ё гурӯхи одамонро дар худуди кишвар ё берун аз он, ки дар натиҷа ба сохтор,
сифат ва шумораи ахолй таъсир мерасонад. меноманд.
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масъалаҳои асосие ба ҳисоб мераванд, ки бояд омӯхта шаванд.
Инчунин, баррасии масъалаи муҳсҷират дар давраи кунунй вобасга
ба ҳолатҳои гуногун мавзӯи дога рӯз асг. Дигаргуниҳои ҷамъиятии
даҳсолаи охир вазъияти сиёсӣ ва иҷтимоиро дар фазой пасошӯравй
комилан тағйир дода, мшшионҳо одамонро муҳоҷирони иҷборй
гардониданд. Дар тафовут аз кишварҳои пешрафта, ки замони авҷи
муҳоҷиратро сипарй кардаанд ва бо муҳоҷирати доимй вобаста
несганд, Тоҷикистон ба анбӯҳи мутгасили муҳоҷират дар шароите рӯ
ба рӯ гардидааст, Mi иқгисоди он баъди ҷанга шаҳрвандӣ дар вартаи
бӯҳронӣ қарор дошт.
Омили мухдми дигар-ин омнли демографӣ мебошад, ки барои
Ҷумҳурии Тоҷикистон нигоҳ доштани суръати нисбатан баланди
афзоиши табии аҳолй хос буда, ба мушкилии фаровонии захираҳои
меҳнатй, ба шиддатнокии ҷараёни муҳоҷирати ҳам хориҷӣ ва ҳам
дохилӣ тақвият мебахшад. Солҳои охир муҳоҷират хусусияти
ҳамаҷонибаи муайяни иҷтимоию иқтисодӣ касб намуда, ба ҳаёти
ҷомеа тагаирот ворид намуда, на танҳо ба сиёсати ҷории кишварҳои
соҳибистиқлол таъсир мерасонад, балки хусусиятҳои шахсии онҳоеро,
ки ба худудҳои дигар аз пайи знндагаи ором ва ояндаи беҳтар ҳиҷрат
мекунанд, тагаир медиҳад.
Муҳоҷирати аҳолй дар рушди иқтисодии давлатҳо саҳми
муҳимро мебозад, аз ин сабаб сиёсати муфиди иқтисодию сиёсии
давлатҳо бе қайдгарии ин падида номумкин аст.
Яке аз вазифаҳои муҳоҷирати аҳолй-ин баланд бардоштани
зудҳаракатии одамон аст, ки ба ҳамаи соҳаҳои фаъолияташон таъсир
мерасонад, аз ҷиҳати иҷтимоӣ қонеъ мегардонад, ҷаҳонбиниашонро
васеъ менамояд. Зудҳаракатии аҳолй омили муҳими инкишофи
ҳамаҷонибаи шахсият ва талаботи он аст. Яке аз шаклҳои
фаъожардонии хдҷрати аҳолй, тайёр намудани кадрҳои ихтисосманд
дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад.
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I. МЛСЬАЛАҲОИ НАЗАРИЯВИ ВА МЕТОДОЛОГИИ
МУҲОҶИРАТИ АҲОЛИ
Солҳои
охир таваҷҷӯх
ба дарки назариявии масъалаҳои
муҳоҷират дар Ҷумҳурии Тоҷикистон меафзояд. Ба таври назариявӣ
ин масъала дар давоми даҳсолаҳо омӯхта нашудааст, бинобар ин,
серпахдӯ ва дорои вижагихои худ будан бо мавҷудияти
гуногунназариҳо ва муносибати мухталиф хусусияти байнифанниро
низ доро мебошад, ки ин худ таҳлили пурраро
аз рӯйи чандин
гурӯхдо ва сарчашмаҳо тақозо менамояд2.
Таҳқиқоти ҷанбаҳои асосии равандҳои муҳоҷирати меҳкатӣ дар
тӯли садсолаҳо сурат гирифтааст ва олимони соҳаҳои гуногуни илм
бо истифода аз равишҳои мухталифи қонуниятҳо рушди онро ошкор
намуда, саҳми худро ба қадри тавони хеш гузоштаанд.
Дар замони Иттиҳоди Шӯравӣ бо муҳоҷирати аҳолй дар маҷмӯъ
ва бо муҳоҷирати корй ҷузъан, бинобар авзои сиёсӣ машғул
намешуданд. Танҳо дар нашри сеюми Энсиклопедияи: хурди Советй
(ЭХС) соли 1959 ва дар Энсиклопедияи ҷуғрофии мухтасар со™ 1961
истилоҳи «муҳоҷират» дар ташреҳи В.В. Покшишевский барқарор
карда шуда буд3. Бахусус, солҳои 60-ум як идца корҳои илмии
В.И.Переведенсев4 ба ҷанбаҳои методии муҳоҷират бахшида шуда>
буд, ки мухдққиқ онро чун муҳаррикии маконӣ муайян кардаасг. Дар
таҳқиқҳои охири худ вай муҳоҷиратро ба маънии васеи ин мафҳум
баррасӣ намуда, онро чун маҷмӯи ҳамагуна ҷойивазкунии одамон дар
макон ва ба маънои махдуд-интиқо™ одамон, ки тагйири ҷойи
истиқомати онҳо ба мухдати ниебатан тӯлонӣ робита дорад, муайян
менамояд. Дар асари худ муҳаққиқи тоҷик О.Қоситов зери унвони
«Муҳоҷирати аҳо™и ҶСШ Тоҷикистон», равандҳои муҳоҷдратро
дар Тоҷикистон тавсиф намуда, ба омӯхтани омилҳои асосии
муҳоҷират, аз ҷумла иқгисодй, этникй, демографй, табиӣ ва гайра
таваҷҷуҳи зиёд зохдр мекунад.5 Ин муалшф дар асоси маводи омории
расмию давлатй ҷой ва мохдяти хар яке аз ин омилҳои зикргардидаро
асоснок мекунад ва таваҷҷуҳи зиёд ба тавсифи мутаҳаррикии аҳо™и
деҳоти чумҳурй медиҳад. Дар корҳои Хореев Б.С., Чапек В.Н.,
Рибаковский Л.Л., бошанд, баъзе аз ҷанбаҳои иҷтимоию иқтисодии
2 Махмадбеков М.. Мирзоев С., Хакимов П.Муқаддимаи мух.оҷиратшиносӣ. Душанбе 2012.
3П окш и ш евски й В.В. М и грац и я // М Э С . М .: Г оском и зд ат, 1959; М и г р а ц и я // К р ат к ая географ ическая. //
Э н ц иклопедия. М .Г о ск о м и зд а т.-1961.
4 П ереведенцев В.И . М играц ия. М ., 1960.

5Махмадбеков М., Мирзоев С.. Ҳакимов П Мукаддимак мухочиратшиносй. /Ду'шанбе. 2012
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масъалаи муҳоҷиратро мавриди таҳлил қарор дода, таърифи илмӣ ва
асосмандии он додаанд.6
Соли 1970 И.С Матлин навишта буд, ки ҳаракати аҳолӣ ва
захираҳои корӣ ба чунин навъҳо:
демографӣ, байнисоҳавй,
байниихтисосӣ ва ҳудудй тақсимбандӣ мешавад.7
Б.Д. Бреев аз нуқгаи назари ташаккули кувваҳои корӣ се шакли
мутаҳаррикии аҳолиро ҷудо месозад: ҳудудй, соҳавй ва ихтисосй.8
Аксари олимони ҷомеашинос ва демографҳо се шакли ҳаракати
аҳолиро тазаккур медиҳанд: иҷтимоӣ, табий ва муҳоҷиратй.
Рибаковский чунин мешуморад, ки дар сурати ҷудо намудани се
шакли ҳаракати аҳолӣ, имкони дар бораи ҳар яке аз ин шаклҳо
тасаввуроти муайян доштан ба вучуд меояд. Масалан, ҳаракати
иҷтимоӣ ҳамоно дорои хосиятҳои касбй, таҳсилотй, байнисоҳавй ва
байнисекторй мебошад. Ҳаракати иҷтимой чун рушди иҷтимоӣ ва
тагйири мавқеи иҷтимой ба назар мерасад. Дар самти аввал баланд
шудани сатҳи савияи ихтисосй ва таҳсилот дар назар дошта шуда, дар
самти дуюм - интиқолоти иҷтимоӣ ва тагйири ихтисос мадди назар
мегардад.9
Ҳаракати иҷтимой танҳо тавсифоти сифатии аҳолиро тағйир
медиҳад. Вале дар қиёс бо муҳоҷират, ки бо ҳам шабоҳати зиёд
доранд, вай на танҳо як бахши маҷмӯъ, балки кулли маҷмуъро фаро
мегирад.
Дар натиҷаи бозтавлид шумораи аҳолй танҳо аз ҳисоби таваллуд
ва фавт гағйир меёбад.
Дар маҷмӯъ, муҳоҷират чун ҳаракати маконии аҳолй пайдо
гашта, тақсимшавии ҳудудии онро тагйир медиҳад.10 Баъзе олимон
кӯшидаанд муҳоҷиратро аз рӯи худуд, хусусиятҳои чуғрофӣ ва маконӣ
тасниф намоянд. Масалан, олим А.У.Хомра ҳаракатҳои соҳавӣ,
худудй, ихтисосй ва иҷтимоиро эътироф мекунад. Чунин муносибатро
нисбат ба муайян намудани муҳоҷират ва равиши «Васеъ» қаламдод
мекунад ва муҳоҷиратро бо ҳаракати иҷтимоӣ тавъам меҳисобад, яъне
чун як мафхум11. Аммо мувофиқи ақидаи олимон М.В.Курман ва В.Д.
Бреев муҳоҷират метавонад аз нукгаи назари мухталиф баррасӣ
гардад: ҳудудӣ, сохавӣ ва ихтисосй. Ин муаллифон истилоҳи
«мутаҳаррикӣ»-ро ба истилоҳи «муҳоҷират» иваз намудаанд.
6 Р ы б ако в ски й Л .Л . М етодол оги чески е вопросы п р о гн о зи р о в ан и я населения. - М ., 1978.
7 М атл и н И. С М од ел и р о в ан и е разм ещ ения населения» М . 1975.
- Бреев Б. Д . П робл ем ы м и грац и и и трудовы х ресурсов», М .,1970.
'7Мукаддимаи мухоҷиратшиносй Маҳмадбеков М., Мирзоев С., Ҳакимов II. Душанбе- 2012
10 Р ы бако вски й Л .Л . « М и гр ац и я населения. М .2001.
11 Х о м р а А .У. «О пределение и классиф икация ф орм м и грац и и населения». К иев 1974 н аш ри 2.
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Ба гурӯҳи дуюм ҳамон таьрифи муҳоҷиратро мансуб медонанд,
ки он танҳо интиқоли ҳудудии аҳолиро дар
бар мегирад
(Ю.Н.Козирев, Б.С.Хорев, В.И.Переведенсев).
Ба гурӯҳи сеюм он таъриферо мансуб медонанд,, ки ба чунин
мафҳумҳои мутафовит чун интиқол ва мутаҳаррикӣ розй несганд.
Масалан, Қарахонов Т.М. чунин мешуморад, ки дар муайян сохтани
моҳияти муҳоҷират бояд аз ду тафсир, ки яке аз онҳо муҳоҷиратро чун
шакли мутаҳаррикии ҷуғрофй арзёбй мекунад, кор шрифта шавад.12
О.В. Ларман муҳочиратро чун бахши серҳаракатии ҳиҷратталаб
арзёбй мекунад.
В.Н. Чапек ва Т.И. Заславская муҳоҷиратро чун серҳаракатии
ҷуғрофй муайян намуда, муҳоҷиратк аҳолиро шакли хусусии
мутаҳаррикй номидаавд13.
Мутаҳаррикӣ чун мафхуми у1мумии муҳочнрати эҳтимолӣ ва
воқеӣ ба вуҷуд меояд. Мутахаррикй-ин омодагаи эҳгимолии аҳолй
барои тағйири мақоми ҳудудии худ аст.
Айни замон, Рибаковский Л.Л. тазаккур медихдд, ки муҳоҷират
мутахаррикӣ нест, балки интиқол (кӯчбандӣ)-и амалист. Ҳол он ки,
мутаҳарряжй, дар навбати худ, на кӯчбандӣ, балки омода будан ба он
аст. Ин амал усулист, чун мафҳумҳои «муҳаррикии ҳиҷратй» ва>
«интиқолёбии ҳудудй (кӯчидан)» ҳаммаъно нестанд. Инҳо ду маҳфум,
воҳидҳои мухталифи раванди муҳоҷират ҳастанд. Хулосаҳо дар бораи
мутаҳаррикии муҳоҷирати аҳолй ба ҳаракати кувваҳои корӣ ва
мутаҳаррикии захираҳои корй муносибати муегақим доранд.14
Дар чорчӯбаи консепсия мафҳуми серҳаракатии муҳоҷрат
намудҳои гуногуни муҳоҷиратро дар бар мегирад: доимй, мавсимй,
лаппишнок. Дар консепсияи серҳаракатии ҳиҷратии аҳолй
тасаввуроти назарй дар бораи серҳаракатии аҳолӣ чун яке аз шартҳои
муҳим ва ҳамзамон чун мутаҳаррикии саноат ба асос шрифта
шудааст.
Консепсияи серҳаракагии муҳоҷирати аҳолиро метавон дар
чорчӯбаи илми махсус «Мухоҷиратшинск;й» баррасй намуд.15
Мазмуни асосии консепсияи серҳаракатии муҳоҷиратн аҳолй дар
чорчӯбаи муносибати иқгисодию маскунсозй ба тарзи зайл тавсиф
мегардад:
- шаклҳои гуногуни ҳаракати аҳолй-табий, ичдимоӣ ва ҳудудй,
вобасгага ва пайвасгагаи мутақобила дораьщ;
12 К ар а х ан о в Т .М . «Н еко то р ы е вопросы м и гр ац и и населени я в У збекской С С Р». 1971.
13 Засл авская Т .И . «М и гр ац и я сельского населения», М . 1970.
14 М и гр ац и я Л .Л . сельского населения, М . 1970. (ҷ а н б аи н азар й ) М ,-2003.- С аҳ.27.
15 Д ан и сен к о М .Б . И онцев В.А, Х ореев Б .С . « М и гр ац и о л о ги я» . М , - 1989.С аҳ 9-12.
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- серҳаракатии муҳоҷират ба тарзи воқей бо рушди ҷамъият
заминасозй мегардад. Аз ин рӯ, пеши роҳи онро гирифтан зарурат
надорад, баръакс онро истифода бояд кард;
- қонуни мутаҳаррикии аҳолй хусусияти воқеӣ дорад ва бо
пешравии ҷамъиях ҳаракати муҳоҷират ҳамоно ҳарчй бештар ва дар
маҷмӯъ ба зарурати иҷтимоию иқгисодӣ табдил ёфта, чун қоида,
афзоиш меёбад.
Қисми таркибии консепсияи серҳаракатии муҳоҷирати аҳолӣ
мафҳуми «Низоми муҳоҷират» мебошад, ки серҳаракатии умумии аз
навтаксимкунии ҳудудии аҳолиро ба худ мегирад. Пас аз пошхӯрии
Иггиҳода Шӯравй мавзӯи муҳоҷирати аҳолӣ яке аз мавзуъҳои қобили
таваҷҷуҳ дар сафҳаҳои нашрияҳои рӯзмарра ва илмӣ гардида буд.
Муносибатҳои фархднгаю иҷтимой, этникӣ ва корй дар кишварҳои
дар гузашта шомшш Иттиҳоди Шӯравӣ мавзӯи як идца таҳқикҳои
илмй қарор гирифта буданд.16
Ҳамчунин, таққиқҳои гуногунҷанба аз ҷониби муаллифони тоҷик
низ мушоҳида мегарданд. Дар ин робита, қабл аз ҳама, асарҳои
Исломов С.И. Исломов Ф.С., Умаров Ҳ., Улмасов Р., Зокиров Г.,
Николаева Л.Ю., О. Қоситов., Маҳмадбеков М.Ш., Ҳакимов П.Ш.,
Олимова С., Зокиров Т.Н., Абулҳаев Р, Абдуллоев Р., Бобохонов М.,
Бобоев А. Бобоҷонов Р. Раҳимдодов У. ва дигаронро зикр кардан
зарур аст.
Вале бо вуҷуди муҳимияти таҳқиқҳо, ки ба масъалаи муҳоҷират
бахшида шудаанд, омӯзиши ин мавзӯи бисёрҷанбаро наметавон
анҷомёфта шумурд, зеро аксари ҷанбаҳои он то ҳол фаро гирифта
нашудаанд. Он таваҷҷуҳи бузурге, ки аз ҷониби иқтисодшиносон,
сиёсатшиносон, ҷомеашиносон ба масоили муҳоҷират зоҳир мегардад
собит месозад, ки омӯзнши мавзӯи муҳоҷират ҳамчун яке аз унсурҳои
16 См.: М аксакова Л. Сельские мш ралты на рынках труда городов Узбекистана // Научные доклады / Центр изучения
проблемы вынужденной миграции в С Н Г // Независимый исследовательский совет по миграции стран С Н Г и Балтики. М , 1999. - Выл. 3. - С.5-18; Остапенко Л.В., Субботина И Л . Русские в Молдавии: потенциальные мигранты и
стабильные жители // Вынужденные мигранты: интеграция и возвращение. - М., 1997. - С. 183-200; Прибыгкова И.
Коренные киевляне и мигранты: мониторинг социальных изменений на рубеже X X I века/УНаучные доклады/Центр
изучения проблем вынужденной миграции в СНГ, Независимый исследовательский совет по миграции стран С Н Г и
Балтии. - М„ 2000. - Выл. 4. - С.5-19.; Она же. Современные миграционные процессы, обустройство и адаптация ранее
депортированных крымских татар в Крыму//Социология: теория, методы, маркетинг. - Киев, 2000. - № 1. - С. 152-162;
Этнический (])актор в современном социально-политическом развитии Казахсгана/Огв.ред. Тишков В А . М.: РАН. Ин-т
этнологии и антропологии, 1996.
16 См.: И слом ов С .И ., М и р д ж ал о л о п а М . Д ем ограф и я Т ад ж и ки стан в переходной эконом ике. - Д уш анбе,
1999; У м аров X., У л ьм асов Р. В неш няя труд ов ая м и грац и я в Т а д ж и к и с тан е (прич ины , п роблем ы ,
последствия, регули рование). Д уш анбе: И рф он . 2006; И сл о м о в Ф .С . Н ек о то р ы е пр о бл ем ы м игр ации
населения Р еспублики Т ад ж и ки стан в переходны й период. - Д уш анбе, 1999; Н и ко л аева Л.Ю .
Т р ан сф о р м ац и и соц и ал ь н о й структуры Т адж и ки стан а в X X веке. - Д уш ан бе, 2003; О л и м о ва С ., И .Б оек.
Т р у д о в ая м играц и я из Т ад ж и ки с тан а . - Д уш анбе. 2003; О л и м о ва С ., М ам ад ж ан о ва Н. Т о р г о в л я лю дьм и в
Т адж икистане. - Д уш анбе, 2006. и др. А булҳаев Р ақи б «Т аъри хи м уҳоҷи р ат д а р Т о ҷ и ки сто н (солҳои 19172000)» Д уш анбе «Д ониш »-2012 .
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зарурии дарки қонуниятҳои иҷтимошо иқтисоди ва сиесии рушдн
башарияг бокӣмемонад.
Дар шароити кунунй таҳқиқи муҳоҷирати меҳнатй ба хориҷа-ин
маҷмӯи интиқолоти маскунони мобайнии бебозгашт ва баргарданда
аст. Теъдоди зиёди таърифҳои ин падида мавҷуд аст. Муҳоҷиратро
чун мутаҳаррикии маконӣ муайян мекунанд (В.И. Перведенсев, 1970)
ва инчунин онро гузариши ҷисмии фард аз як ҷомеа ба ҷомеаи дигар
меҳисобанд (Эйзенштат, 1980), инчунин кӯч бастани одамон бо
сабабҳои гуногун ба хориҷа, чун яке аз шаклҳои ҳаракати аҳолй бо
дигар намудани макони зисг ба масофа ва замони дур ё наздик
(Моисенко В.М., 1997) дониста мешавад.
Чуноне, ки Л.Л. Рибаковский зикр карда буд, «Дар илми
демография, ва шхмҳои дигар, ки ба омӯзиши муҳоҷират нигаронида
шудаанд, ҳеҷ як мафҳум чун муҳоҷират ин қадар ташреҳоти мухталиф
надорад». Бисёр будани таърифҳо аксаран нишонаҳои хусусиятҳои
ҳаракати ҳудудиро дар маҷмӯъ ва худи муҳоҷиратро дар алоҳидагй
омехта мекунанд ва ба таври мувофиқ ё ин мафҳумро беандоза васеъ ё
онро бо яке аз нишонаҳои «Дуюмдараҷа» шарҳ медиҳанд, ки ин
ғолибан бо таҳрифи моҳияти ин падида анҷом меёбад.
Дар назарияи амалй ҳанӯз дар нимаи дуюми асри X IX роҷеь ба
қонунҳои муҳоҷират, муҳаққиқ Фарр тазаккур дода буд, ки «Катъй.
назар аз ҳамагуна қонунмандиҳои муайян, муҳоҷират ба вуқуъ
мепайвандад» 11.
Бо такя ба ин гуфтаҳо, муҳаққиқи дигар Равенштейн соли 1880 ду
кори арзишманди худро таълиф кард, ки дар онҳо «Қонунҳои
муҳоҷират»-и худро ба ҳукми қоида даровард. Тақрибан як аср баъд,
муҳақҳиқ Ли қонунҳои муҳоҷирати Равенштейнро мавриди тачдиди
назар қарор дода, силсилаи фарзияҳоро оид ба ҳаҷми муҳоҷират дар
шароити гуногун, рушди ҷараён ва раванди бозрасии муҳоҷират ва
тавсифи муҳоҷиратро пешниқод намуд.
Ба масоили зайл оид ба ҳаҷми муҳоҷират1718, ба ҷараён ва ҷараёни
бозпаси муҳоҷират19 ва ба тавсифи муҳоҷирон20 эътибор дода шавад.
17 Farr, 1876
18 Ҳаҷми муҳоҷират дар ҳудуди хамин минтака бо дараҷаи шабоҳат надоштан бо махалли
вориди ин худуд фарқ мекунад. 2. Ҳаҷми муҳоҷират бо шабеҳ надодани одамон фарқ мекунад. 3.
Ҳаҷми мухоҷират бо мушкилоти бартарафсозии холатҳои халалрасон иртибот дорад. 4. Ҳаҷми
муҳоҷират бо ноустувории иқтисодй вобаста аст. 5. Бо истинои тафтиши ҷиддан ба роҳ
мондашуда, харду хаҷм ва зариби (коэф) мухоҷират бо мурури замон афзоиш меёбад. 6. Аз хаҷм
ва зариби мухоҷират бо рушди кишвар ё минтақаи алохида вобаста аст.
19Мухоҷират дар чахорчӯбаи чараёни муайян сураг мегирад. 2. Дар муқобили хамагуна ҷараён,
ҷараёни бозпас ба миён меояд. 3. Самарабахшии чараён (таносуби ҷараён ва чараёни бозпас ё
салдои аз пав таксимшавии ахолй ба чараёни бозпас таъсир мерасонад) баланд аст, агар
https://bikhon.tj/

Асосҳои назарияи муҳоҷират дар адабиёти Аврупои Ғарбӣ, дар
навбатк аввал бо корҳои Е. Равейнштейн иртибот доранд, (соли 1871).
1. Муҳоҷират ва фосила. Аксари муҳоҷирон ба масофаи кӯтоҳ,
маъмулан ба шаҳрҳои бузург тағйири макон мекунанд.
2. Муҳоҷирати зинадор. Шаҳрҳои босуръат рушдёбанда бо
муҳоҷирони деҳотии атроф пур карда мешаванд. Дар навбати худ,
ҷойҳои холишударо муҳоҷирон аз минтақаҳои нисбатан дуртар ишғол
мекунавд.
3. Ҷараён ва акси ҷараён. Ҳар як ҷараёни муҳоҷират ҷараёни акси
ҷубронкунандаро ба миён меорад.
4. Тафовутҳои деҳавию шаҳрӣ дар моил будан ба муҳоҷират дар
муқоиса бо бошандагони деҳот.
5. Ҳайати муҳоҷирон аз рӯи ҷинс. Занҳо нисбат ба мардҳо ба
муҳоҷират майли бештар доранд.
6. Технологиям иртибот ва муҳоҷират. Ҷараёнҳои ҳиҷратӣ
тамоюли устувор ба сӯи афзоиш доранд, ки ин натиҷаи рушди васоити
нақлиёт, саноат ва тиҷорат мебошад.
7. Хулоса, баргарй доштани сабабҳои иқтисодии муҳоҷират
муҳимтарин мебошад. Қонунҳои «Ғайриодилона» ё «Қонунҳои
ҷабркунандаи иқгасод» ва андозбандии вазнин сабабҳои муҳоҷират
шуда метавонанд. Вале ҳеҷ яке аз ҷараёнҳои муҳоҷират мувофиқи
бузургии ҳаҷм бо ҷараёнҳои муҳоҷирате, ки дар асоси хоҳиши
аксарияти муҳоҷирон ба воситаи муҳоҷират беҳ намудани сатҳи
зиндагӣ ба миён омадаасг, баробар шуда наметавонад.
Сабабҳои иқтисодӣ дар миёни ҳамаи омилҳо бартарй дошта, ба
муҳоҷират таъсир мерасонад.
Методи асосии омӯзиши омории муҳоҷират, ин бақайдгирии
бевоситаи ҳар як ҳаводиси алоҳидаи ҳаракати муҳоҷирон, ҳам дар
макони собиқа ва ҳам дар макони навашон мебошад. Бо ин роҳ*20
омилҳои асосӣ дар рушди чараёнҳои хиҷратӣ барои маҳалҳои баромад омилхои манфӣ бошанд.
4. Самарабахшии ҷараён ва ҷараёни бозпас тамоюли паст будан дорад, агар ҷараён ба ҳарду
самт якранг бошад. 5. Самарабахшии муҳочират
баланд хохад шуд, агар холатҳои
халалдихандаи бузург вучуд дошта бошанд.
20 ГМуҳочират селективӣ асг. 2. Муҳочир аз ибтидо барои омилхои мусбӣ дар мавзеи сукунат
масъул аст, дар мавриди селектив (бехсозии наел) будан тамоюли мусбат дорад.
3. Мухочир аз ибтидо барои омилхои манфй дар маҳалҳои баромад масъул аст, тамоюли
еелексияи манфй дорад, ё ки омилҳои манфӣ тамоми гурӯҳҳои аҳолиро такой медиҳанд, онҳо
метавонанд барои селексия шудан ба кор наоянд. 4. Ҳама мухоҷиронро якҷоя нигох доштан
лозим, селективнокии мухоҷирон тамоюли думодалй (шартй) дорад. 5. Дараҷаи селективии
мусбат бо мушкилоти ҳолатхои халалдиханда афзоиш меёбад. 6. Таквияти майл ба мухоҷират
дар давраи муайяни зиндагӣ: дар селективй будани муҳочирон муҳим аст. 7. Тавсифи мухоҷират
тамоюли мобайнӣ будан миёни аҳолӣ дар маҳалли баромад ва ахолии маҳаллй сукунат дорад.
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шумораи омадурафт барои давраи мушаххас, ҳайати муҳоҷирон ва
самтҳои муҳоҷират муайян карда мешаванд.21
Методи дигар дар асоси ба қайд гирифтани ҷои таваллуди ҳар як
шахе ҳангоми гузаронидани баҳисобгирии аҳолӣ амалй карда
мешавад.
Методҳои ғайримусгақим аз тариқи ҳисоби ҳаҷм ва самтҳои
муҳоҷират, исгифодаи маводи омории соҳаи кор (меҳнат) ва
нақлиётро дар назар доранд.
Методҳои омӯзиши омории интихобӣ дар мавриди муҳоҷирати
бебозгашт (кӯчидан), бахусус бобозгашт (мавсимӣ, ақрабакӣ, кори
хориҷй) низ вуҷуд доранд. Баргузор намудани мусоҳиба ва пур
кардани варақаҳо аз ҷониби муҳоҷирон низ исгифода бурда
мешаванд. Ҷамъоварии итгилоот дар бораи муҳоҷирати аҳолӣ
хусусияти яквақгй дорад, вале муҳоҷират ин равандест, ки дар замони
тӯлонӣ ба амал меояд. Барои рафъи ин ихтилоф методхои таҳқиқӣ,
такрор ва арзёбиҳои коршиносй истифода карда мешаванд.
Ҷамъбасш иттилоотии аввалия дар бораи муҳоҷират интихоби
методҳои риёзй, васоити техники, тарзи гурӯҳбандӣ ва пешниҳоди
натиҷаҳои бадастомадаро дар назар дорад.

21 Мукадимаи мухоҷиратшиносй Маҳмадбеков М., Мирзоев С., Хакимов П. Душанбе- 2012
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2. НАЗАРИ ТАЪРИХИ БА МУҲОҶИРАТИ АҲОЛИ ДАР
ҶУМҲУРИИ ГОҶИКИСТОН
Муҳоҷирати тоҷикон ба кишварҳои дуру наздак аз қадимулайём
вуҷуд дошт. Он бо сабабҳои мухталиф: тиҷорат, саёҳат ва ғайра сурат
мегарифт, вале хусусияти оммавй надошт. Аксарияти кулли
ҳамватанони мо боз ба Ватан бармегаштанд. Ҳар як мавҷи
муҳоҷирати тоҷикон ба хориҷи кишвар сабабҳои умумии дигаре низ
доштанд. Айни замон ҳамаи марҳилаҳои муҳоҷират сабабҳои умумии
дигаре низ доранд: ҷангҳои мухталиф-ҳуҷуми аҷнабиён ва сиёсати
мустамликавии онҳо, фишор ва тазйики забткорон нисбат ба
мардум, ҷангҳои шадиди дохили сулолаҳо ва гайра. Олимп тоҷик
М.Бобохонов панҷ марҳилаи муҳоҷирагро дар китобаш «Таърихи
тоҷикони ҷаҳон» дарҷ намудааст. Марҳалаҳо ва сабабҳои мушаххаси
онҳо чунинанд:
Марҳилаи якуми фирор, асосан, аз миёнаи асри VII, яъне баъд аз
ҳуҷуми арабҳо ба Ватани тоҷикон, тасарруф ва сиёсати иртиҷоии онҳо
нисбат ба тоҷикон, то нуфуз пайдо кардани сулолаҳои Бармакиён,
Тоҳириён ва Саффориёнро дар бар мегарад. Маҳз дар ҳамин давра аз
таъқиб ва зулму истибдоди аднабиёни араб садҳо ҳазор нафар
пайравони дани зардуштй Ватани ачдодии худро тарк намуда, дар
хориҷа паногоҳ ёфтаанд. Дар ин бора мактуби олим ва ходими
барҷастаи ҳаракати миллй - озодихоҳии ҷаҳон, Асосгузори давлати
сохибистикдоли Ҳиндустон Ҷавохирлаъл Неҳрӯ аз_таърихи 26 апрели
соли 1932 ба духтараш
шаҳодат медиҳад. У навиштаасг, ки
«Пайравони оини зардуштй аз таъкиби арабҳо ба Ҳиндустон омада,
дар ин ҷо маскан гарифтанд. Порсҳои имрӯзаи ҳиндустонӣ ворисони
зардуштиёни қадим мебошанд». Ҷавоҳирлаъл Неҳрӯ дар китоби
дигари худ тет.дода фирориёнро ҳам тақрибан зикр намудааст: 1 300
сол қабл аз ин ба Ҳиндустон садҳо ҳазор нафар пайравони оини
зардуштй аз Эрон (Мовароуннаҳру Хуросон - М.Б.) ба сохили ғарбии
Ҳиндусгон омада маскан гарифтанд
Марҳилаи дуюм аз охири асри X ва аввали асри XI cap шуда, то
ибтидои асри XIII, яъне аз давраи аз байн рафтани давлати гоҷикон Сомониён ва қувват гирифтани сулолаҳои туркнажод - Ғазнавиён,
Қарахониён ва Салҷуқиёнро дар бар мегарад. Дар ин солҳо аз як
тараф даҳҳо ҳазор нафар тоҷикон дар қатори халқҳои дагар бо
фармони Махмуда Ғазнавй барои хароб намудани бутхонаҳо ва ба
ҷойи онҳо бунёд кардани масҷидҳо, аз тарафи дагар, барои паҳн
намудани дани ислом зӯран ба Ҳи ндусгон бурда шуданд. Қисме аз
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онҳо дар он ҷо Ватани доимии худро пайдо намуданд. Илова бар ин,
маҳз тайн ҳамин солҳо аз ҷангҳои байни сулолаҳо ва тарғиби
тартиботи иртиҷоии онҳо даҳҳо ҳазор тоҷикон Ватани аҷдодии худро
тарк карда, дар ин мамлакат маскан гирифтанд.
Мархилаи сеюм фирори тоҷикон аз ибтиои асри XIII огоз ёфта,
то аввали солҳои 70-уми асри XIV давом кардааст. Ин давра давраи
мудҳиштарин ва сангини онҳо буда, истилои урдӯи муғул,
харобиовариҳо ва қатлиому забткориҳои онҳоро дар бар мегирад.
Дар ин солҳо садҳо ҳазор нафар тоҷикон ва халқҳои дигар ватани
худро тарк намуда, ҳарчй дуртар аз ин диёр - ба Ҳиндусгону
мамолики араб кӯч бастанд22.
Марҳилаи чаҳорум аз нимаи дуюми арии XV - то охири асри
XVIII, яъне аз давраи ҷангҳои байнихудии сулолаи Темуриён ибтидо
шрифта, то ҷангҳои сулолаҳои Шайбониён бо Темуриён, Сафавиёну
Шайбониён ва Шайбониёну Ҷониён ва ҷангҳои дохилихудии ин
сулолаҳоро дар бар мегирад. Дар ин давра низ тоҷикон ва халқҳои
дигар маҷбур шуданд ба мамлакатхои гуногун, аз ҷумла ба
Хднудстон, Россия ва Чин фирор намоянд. Теъдоди онҳо ба даҳҳо
ҳазор нафар мерасид. Фирориёни ин давра ҳам ба монанди давраҳои
собиқ, пеш аз ҳама равшанфикрон - нависандагон, шоирон, олимон
ва ҳунармандон буданд23.
Мархилаи панҷум аз ибтидо то солҳои 60 - уми асри XIX , яъне
аз ҷангҳои байнихудии хонигарӣ ва бекигариҳои Осиёи Миёна,
Афгонистону Хуросон то забт шудани Осиёи Марказию Хуросон аз
ҷониби Россия ва Англияро дар бар мегирад. Ин давра ҳам, тоҷикон
ба таври оммавӣ ба Ҳиндустону Чин ва Арабистон фирор намуданд.
Сабабҳои фирорро, ки дар боло нишон додем, ба ҳамаи панҷ
марҳилаи зикршуда мансубанд.
Академики тоҷик Акбари Турсон дар бораи муҳоҷирати тоҷикон
ба Хдщцустон чунин мегӯяд. «Чунон ки аз таърих медонем, ба
Ҳиндустон аввал зардуштиёни Эрон кӯчиданд, сонӣ аз аҳди Султон
Маҳмуд cap карда, ба он тараф тоҷикони Варорӯду Хуросони Шарқй
рафтанд - нахусг дар сафи лашкари Бобур ва сони ба унвони
муҳоҷири сиёсй. Муҳоҷирати ахди қалами Варорӯд ба Ҳиндустон
хусусан дар замени хукумати ишғолгароии шайбонй (аз оғози қарни
XVI cap карда) вусъат шрифт. «Рӯ ба Ҳинд овардани соҳибдилон аз
баҳри чист?» (Абдулқодири Бедил) Сабаби асосии ҷалоли ватан
кардани адибону хунарварон ин буд, ки дар натиҷаи вайрон, талаву
22 М.Бобохонов «Таърихи точикони чахон» Душанбе «Ирфон» 2002с-ҳ 101-102
М.Бобохонов «Таърихи тоҷикони чахон» Душанбе 2002 «Ирфон» с-х 101-102
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тороҷ ва нотинҷ шудани кишвар иқгисоду тиҷорат ва муҳитй илмию
фарҳангии щаҳрҳои тоҷикнишин хароб гардиданд. Масалан, вақге ки
расадхонаи Самарқандро вайрон карданд, кормандони он ба
кишварҳои дигар кӯчиданд. Бахусус, дар Ҳиндустон барояшон
шароити мусоид фароқам оварданд. Дар он ҷо бо фармони
Мухдммадшоҳ
барон
ҳайатшиносони
вилоятзо
(ҳиқдувон
муҳоҷирони варорудиро ҳамин тавр меномиданд) расадхонаҳои
бузург сохта, онҳоро бо асбобу ускунаи мукаммали. мушоҳида ва
иргифоъ ҷиҳозониданд. Ба туфайли ҳамин амру амали хайр
муҳоҷирони варорудию эронӣ дар ҳамкорӣ бо мутахассисони таҳҷой
“Зиҷи нави Муҳаммадшоҳй” ном ҷадвали ситораҳои намоёнро ба
тоҷикй таҳия намуданд, ки дар таърихи илми астрономия нақши
равшан дорад. Бо мурури замон нуфузи забону адаб ва илми
муҳоҷирони варорӯдию эронй дар Ҳинд ба дараҷае расид, ки дар
асрҳои ХУШ-Х1Х Ҳиндустон ба маркази таърихнависӣ ва луғатсозшо
луғатшиносии тоҷикй-форсй табдил ёфт. Дар зимн бояд афзуд, ки
забони форсй ба Ҳиндустон аз Эрон не, балки Тӯрон (Варорӯд) рафт.
Ин хукми таърихиро лексика ва фонетикаи забони тоҷикй-форсии
роиҷ дар Ҳинди ҳамонвакта, инчунин қалимоти аз тарафи забонҳои
хиндӣ ва урду иқгибосшудаи форсй тасдиқ мекунанд».24
Чи тавре , ки маълум аст, таърихи пахну парешон гардидани
халқи яҳудӣ ба умқи асрҳои қадим мерасад. Тақрибан 2500 сол
муқаддам аз тарафи шоҳи ассириягиҳо Саргони II ва ҳокнми Вавилон
Навуходонсори II сарзамини яҳудиён тасарруф гардид. Пас аз ҷараёни
дуру дарози парешоншавии ин халқ аз ватан ва пайдоиши ҷамоатҳои
бисёри он дар минтақаҳои гуногуни кураи замин оғоз гардид. Ба
ҳамин минвол, гурезаҳои яҳудӣ ба ҷустуҷӯи зиндагии беҳтар дар
ҳудуди Осиёи Миёна аз тариқи Эрон ва дигар давлатҳои ҳамҳудуд
пайдо гардидавд.
Яҳудиён дар Марв, Урганҷ, Хива, Самарқанд, Бухоро,
Шаҳрисабз, Қӯқанд ва дигар шаҳрҳои Осиёи Миёна маскун шуда,
хислату хусусиятҳои гуногуни халқҳои маҳаллиро қабул намуда,
гадриҷан ҳамчун миллати махсус ташаккул ёфтанд. Онҳоч унвони
«Яхудиёни бухорӣ»- ро дар давраи ҳукмронии Темури ланг, дар
охирҳои асри XIV ва аввали асри XV ба худ гирифтаанд. Маҳз дар
ҳамон замон «.Танги оҳанинрой» дар чумлаи ҳазорон гуломони дигар
оилаҳои яҳудиро аз Бухоро овард, то Самарканда харобкардаашро
обод намояд ва ҳамон вакт унвони «Яҳудиёни бухорӣ» ҳам пайдо шуд.
"4 А к б ар Т урсон «Н ав б аҳ о р и В ароруд» П ай в ан д -Д у ш ан б е -2011. С-49-50
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Имрӯз дар ҷаҳон тақрибан 300 ҳазор яҳудиёни бухорӣ умр ба cap
мебаранд ва забони тоҷикӣ забони модариашон маҳсуб меёбад.
Садриддин Айнӣ дар асараш «Консштутсияи сталинй ва яҳудиҳои
меҳнаткаш», аз яҳудиён ёдовар шудааст. Устод Айнй, ки зиндагии ӯ
бештар дар Бухоро ва Самарканд гузаштааст ва дар ин шаҳрҳо
аксарияти яҳудиёни бухорй ё ба тарзи дигар, яҳудиёни маҳалдй
будубош доштанд, ба паҳлӯҳои гуногуни хаёти ин гурӯҳи этникӣ
диққат надода наметавонист. Усгод ҳанӯз дар давраи муҳассили
Мадраса буданаш рӯзгори маишй, урфу одат, фаъолияти касбии
онҳоро, ки ба таври анъанавӣ бо корҳои пардозгарӣ, бофандагӣ ва
савдо машғул мешуданд, дақиқан мушоҳида менамуд. Бинобар ин,
нависанда мавқеи махдуди ҷамъиятии яҳудиёни бухориро дар
аморати Бухоро нишон додааст. Яҳудиён ҳатто дар чунин шароит ҳам
бо маҳорати ҳайратангези худ дар муҳити бегона мутобиқат намуда,
ҳеҷ вақт ноумед намегардиданд ва ба мазҳабу анъанаи худ т а м карда,
бар алайҳи таассуб бобақою пойдор будавд, ки худи ҳамин далел дар
таърихи инсоният беназиру хориқа аст. Дар муҳлати 2000 сол гарчи
расму оин, забону фарҳанги халқхои Осиёи Миёнаро гирифта бошанд
ҳам, вале дину мазҳабашонро иваз накардаанд , яъне онҳо ба ин
ҷомеаҳо хамроҳ шуда ҳамгирой ёфтаавд.
Агар мо танҳо давраи таърихии баъди аз тарафи қабилаву
халқиятҳои туркзабон барҳам додани давлати аввалини тоҷикон Сомониёнро чун мисол оварем, мебинем, ки тоҷикон зери фишори
бодиянишинон дар зарфи қариб 1000 сол аз маҳапе ба маҳале, вилояге
ба вилояте мухрҷират мекарданд. Онҳо бештар дар натиҷаи хуҷуму
тохтутозҳои
бодиянишинон, аз водиҳои сарзамини Зархез ба
мавзеъҳои бехавфи кӯху доманкӯҳҳо кӯч баста, ба кишоварзию
хунарҳои мардумӣ шуғл меварзиданд. Хамаи ин аъмоли онҳо
хусусияти маҷбурй дошт. Зеро табиату сиришти халқи тоҷик
муқиминишиниро мепарварад. Қабилаҳои гурк бошавд, водихрву
марғзорҳои тоҷиконро ба чарогохлои чорвои калону майда табдил
дода, ба ҳаёти кишоварзон зарари калон мерасониданд.25
Таҳқиқи ҷанбаҳои асосии раванди муҳоҷирати корй дар тӯли
садсолаҳо идома ёфта, олимони соҳаҳои мухталифи илм бо истифода
аз равияҳои гуногун барои муайян намудани конунияти рушди он
саҳми қобшш имкони худро гузоштаадц. Бахусус, омӯзиши
масъалаҳои муҳоҷирати корӣ аз ҷониби муҳаққиқони аврупой дар
нимаи дуюми асри XIX вусъат пайдо кардааст. Бори аввал роҷеъ аз
мардикорони кӯҳистонӣ дар навиипдҳои худ сайёҳи машҳур
25 Абулҳасв Ракиб «Таърихи муҳоҷират дар Тоҷикистон (солҳои 1917-2000)» Душанбе «Доняш»-2012 с-ҳ-3
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А.П.Ф'едченко соли 1871 ёдовар мешавад. Теъдоди зиёди
қаротегиниҳо ба ҳайси коргарони мавсимй, мардикорони Фаргонаю
Тошканд дар фасли хазон, баъди ҷамъоварии ҳосил, барон пайдо
кардани даромаде мерафтанд ва баҳорон барои кишту кор
бармегаштанд. Баъзе аз ин мардикорон дар сарзаминҳои бегона
муқимӣ гардида, оиладор мешуданд ва ҳамеша ё замони тӯлонӣ дар
он кишварҳо мемонданд26.
Дар бораи то ҷи ко ни кӯҳистон дар Фаргона В.П. Наливкин
маълумот медиҳад. Падидаи мардикорй бинобар паст будани сатҳи
рушди кувваҳои истеҳсолӣ, барзиёд будани аҳолии аграрй дар
Қаротегин, камзаминй ё безаминй, факру нодорй, инчунин барзиёд
будани кувваҳои корй дида мешавад,
Дар соли 1916 дар саноати Туркистон (ба шумули Бухоро ва Хева)
30 ҳазор коргарон бо кор фаро шрифта шуда буданд. Барои
Туркисгон таргиби табъизи миллим пардохти музди кор барои
коргарон раем гашта буд. Музди кори коргарони маҳаллӣ то 30-40%
пасттар аз коргарони империям Руесия буд. Дар саноати Туркистон
рӯзи корй ба ҳисоби миёна аз 10-10,5 соат иборат буд. Дар мавсими
дог сармоядорон рӯзи кориро то 16-17 соат мерасонвданд. Дар
саноати бофандагии Руссня як коргар ба ҳисоби миёна, моҳе 250 соат
кор мекард, вале дар саноати коркарди пахта дар Туркистон- 250-270
соат кор мекард. Шароити манзилии коргарон низ хеле ногувор буд.
Коргарон дар бинохои истеҳсолй, хонаҳои партов ё дар ҳавои кушод
зиндагй мекарданд27.
Асосан, қисматҳои ҷанубӣ ва марказии Тоҷикисгони имрӯза
Бухорои Шарқиро ташкил медоданд, ки ба он бекигариҳои Ҳисор,
Сариосиё, Қаротегин, Дарвоз, Балҷувон, Кӯлоб, Қӯргонтеппа ва
Қубодиён шомил буданд. Дар бораи сохтори иҷтимоии Аморати
Бухоро маълумот додан хеле мушкил аст, зеро теъдоди аҳолии дар
худуди Бухорои Шарқй маскунбуда, дақиқан маълум несг. Баргузор
намудани шумору омори аҳолй бар асоси ақоиди мазҳабй аз ҷониби
амир рад мегардид, аз ин рӯ, ҳамагуна рақамҳо оид ба микдори
ҳайати аҳолй комилан тахминй мебошанд. Оид ба шаклу намудҳои
муҳоҷирати аҳолӣ танҳо мувофиқи м аълум от мақолаҳои сайёҳону
донишмандони рус муҳокима рондан мумкин аст.
Масалан, тибқи гуфтаҳои Нечаев А.А., аҳолии Бухорои Шарқиро
асосан тоҷикон ташкил медоданд, ки онҳо аз лиҳози этникӣ аз аҳолии
дигар манотиқи Бухоро-туркзабонон фарқ мекарданд. Гоҷикон тарзи
:бФ сдчен ко А .П «П утеш ествие в Т уркестан в К о кан д ско м ханстве», саҳ. 95.
:7.Кисляков Н.А «О черки по истории К аратеги н а». С тал и н аб ад , 1954-саҳ.45
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зиндагии муқимй ва туркон - кӯчманчигӣ доштанд. Бахши бештари
аҳолӣ деҳқонони безамин буданд, аз онҳо андоз ва боҷу хироҷи зиёд
меситониданд. Бинобар ин, онҳо маҷбур мешуданд, ки сарчашмаҳои
дигари зиндагиро биҷӯянд ва барон чустуҷӯи кор ба шаҳрҳои Осиёи
Миёна ва Қафқоз сафар кунавд28.
Сарчашмаҳои дигар низ собит месозанд, ки деҳқонони Бухорой
Шарқӣ барои кор ба Россия сафар мекарданд ва теъдоди онх,о дар
баъзе солҳо то ба 20 ҳазор нафар мерасид. Тазаккур дода шудааст, ки
ин «Мардикорон» дар Россия ба корҳои ғайриихтисос машғул шуда,
дар шароити мушкил зиндагй мекарданд. Аммо ин дучор омадан бо
шаклҳои нави муошират ва муҳити дигари забонй низ буд. Ин гурӯҳи
иҷтимоии махсусе дар таркиби аҳолии Бухорой Шарқй буд, ки чун
деҳқон монда, дар асл, вобаста ба хусусияти кори худ, аллакай ба
нимпролетар табдил меёфт. Маҳз ҳамин гурӯҳи иҷтимоӣ дар таърихи
Тоҷикисгон нақши махсус бозвда, паҳнкунандаи ғояҳои сотсиалистй
дар Бухоро, ки ба таҳаввулоти бунёдй нигаронида шуда буданд,
мегарданд29.
Пас аз инқилоби Октябр дар Руссия ва таъсиси Ҷумҳурии Халқии
Бухоро, Бухорой Шарқӣ ба ҳайати он дохил гардид. Аз як тара<})
мақомоти давлатии Шӯравӣ ба миён омаданд ва аз ҷониби дигар,
сохтори иҷтимоӣ мисли пеш-анъанавӣ боқй мовд. Ҳокимияти нади
давлатӣ ба муқовимати шадиди босмачиҳо дучор омад ва задухӯрдҳо
то солҳои 30-уми асри гузашта идома доштанд.
Фаъолияти мақомоти давлатӣ дар ин давра мутобиқи «Низомнома
дар бораи Комиссияи Марказии Идорӣ оид ба кӯчондани унсурҳои
хавфноки ичтимоӣ дар назди Ҷумҳурии Сотсиалистии Автономии
Тоҷикисгон» ба роҳ монда шуда буд. Тибқи ин санад босмачиҳо ва
шарикони онҳоро зӯран мекӯчониданд ё аз кишвар меронданд. Чунин
одамон ба муҳочирони иҷборӣ табдил меёфтанд.
Аз ибтидои соли 1918 cap карда, то нимаи соли 1930 ҳукумати на в
ба воситаи аскарони сурх ба муқобили босмачиёи ҷанги беамон бурд.
Дар ҷараёни ин мубориза ҳазорҳо нафар одамони бегуноҳ ни:з кушта
шуданд. Дар рафти мубориза ба муқобили душманони «синфй»
мусодира намудани амволи онҳо, мубориза ба муқобили «муллоҳо»,
коллективонидани хоҷагии қишлоқ, хукумати нав ба камбудиҳои
ҷиддӣ роҳ дод. Дар натиҷа даҳҳо ҳазор одамони бегуноҳро чун кулак
несг карда, даҳҳо ҳазор нафари дигарро ба ҳабс шрифта, ҳазорхо
28 Н ечаев А .А . Г о рн ая Б ухара -С а н к т -П е т е р б у р г, 1914.Сах 47
29. Т р а н сф о р м ац и и соц и ал ьн ой структуры Т адж и ки стан а в XX веке (м и гр ац и о н н ы й аспект) Н иколаева Л.
Д у ш ан бе, 2 0 0 3 .. сақ. 45.
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кифар бо оилаҳояшон ба Сибиру Қафқоз ва дигар минтақаҳо бадарға
карда шуданд. Чунин сиёсат норозигӣ ва ғазаби гурӯҳи калони
одамонро ба миён оварда, боиси фирори тоҷикон аз Ватан гардид.
Дар марҳилаи аввал фирори тоҷикон чун ду мавҷи бузурге сурат
I ирифт: аввал то миёнаи солҳои 20-ум. Дар ин солҳо аз вилоятҳои
Қӯргоитеппа, Кӯлоб ва Ҳисор беш аз 44 ҳазор хоҷагӣ ё худ 205 ҳазор
иафар аҳолй, ки 33 фоизи тамоми хоҷагиву аҳолиро ташкил мекард,
().i Афганистан фирор карданд. Дар ин давра аҳолии Тоҷикисгон беш
аз ним миллион (543505) нафар аз ҳисоби муҳоҷирон ва қурбониён
нам шуд30. Сабабҳои фирори тоҷикон дар давраи нав бевосита ба
(|)аъолияти давлати навбунёди Шӯравй марбут асг. Каҷравй дар
ҷараёни бунёди сохторҳои нав, ки қаблан қайд кардем, сабаби асосии
фирори тоҷикон дар марҳилаҳои мтаталиф мебошад. 22 сентябри
соли 1925 Комиссияи марказии Кумитаи инқилобии Ҷумҳурии
Худмухтори Сотсиалисгии Шуравин Точикистон оид ба расонидани
три ба муҳоҷирони баргашта ва босмачиёни ихтиёран таслимшуда,
■аъсис дода шуд. Хадаф аз таъсиси ин комиссия пазириш ва мусоидат
Г>а муҳоҷирони баргашта буд31.
Бояд ёдовар шуд, ки муҳоҷирати оммавии аҳолй аз Тоҷикисгон
дар солҳои 20-уми асри гузашта дар замони Шӯравӣ таҳқиқ
иашудааст. Муҳоҷирати унсурҳои ичгамоан бегона чун гурез аз
инқилоб ва ҳокимияти мардумй арзёбй мегардид.
Дар солҳои 20-ум раванди бозгашти фирориён ба Тоҷикистон ба
иукӯъ найваста буд.
Бозгашти муҳоҷирони иҷборӣ ба Точикистон аз Чин ва
Дфгонистон дар солҳои 1925-1926 сурат шрифта буд. «Шумораи
умумии фирориёни бозгашта дар моҳи марта со;ш 1922 4500
хонаводаро танпсил медод. Агар суръати бозгашти муҳоҷирин мисли
истина боқй монад ва афзоиш наёбад, он гоҳ дар охири соли 1926
бояд 3150 хонаводаи дигарро, ки 16050 нафарро ташкил медиҳад,
дарбар мегирифт. Раванди бозгашти фирориён аз Афганистан ба
Гоҷикистон дар солҳои 20-уми қарни XX омӯхта нашудаасг.
Баъди инқилоби Октябри соли 1917, замони муборизаҳо зидци
босмачигарй, ба хатогиҳои калон роҳ дода шуда буд, ки ба
муҳоҷирати зиёди аҳолй оварда расонид32. Ба ақидаи профессор
Мансур Бобохонов, теъдоди мухочирони ичборй чандин маротиба аз
И| М Бобохоион «Таъркхи тоҷикони ҷаҳон» Душанбе 2002 «Ирфон» с-* 101-102

I Ы коласва Л. Ю .Т р ан сф о р м ац и и соц и ал ьн ой структуры Т адж и ки стан а в X X веке (миграционны й
•и иск г) Д уш анбе, 2003, сах. 44.
EioftoxOHOB.M. И стори и тадж и ков мира. Д уш ан бе , 2005.- С ах. 5.
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ҳисоботҳои расмӣ зиёдтар буд. Дар соли 1936 теъдоди гурезаҳо дар
Афгонистон 120 ҳазор оиларо ташкил медод, ки ба 600 ҳазор нафар
одам рост меомад.33
Ба хоки Афгонистон гурехтани садҳо ҳазор ахолии Тодикистонро
амири Бухоро, пайравон ва идеологҳои ӯ дар шахси намояидагони
руҳониён бо роҳи ташвику тарғиб ва таъқибу зӯрӣ бо мақсадҳои зерин
ташкил карда буданд: Пеш аз ҳама аз таъқиби қисмҳои Артиши Сурх
ба ҳарос омада, онҳо гурезаҳоро ҳангоми аз дарёи Панҷ гузаштан
ҳамчун сипар истифода мебурданд. Ғайр аз ин, амиру амалдорони
собики ӯ ба воситаи гурезаҳо бар умеди фардо бисёр чизу чора ва
бойгарии Тоҷикистонро ба Афгонистон мекашониданд. Мақсади
дигарашон аз он иборат буд, ки мехостаид аз ҳисоби гурезаҳо
кувваҳои мусаллаҳи низомӣ гун карда, бо ёриву мадади мамолики
хориҷй барои барқарорсозии ҳокимияти хеш кӯшиш ба харҷ диханд.34
Дар рафти ҷанги шаҳрвандӣ ё худ задухӯрдҳои қисмҳои Артиши Сурх
ва дастаҳои босмачиён диёри тоҷикон ба майдони ҳарбу зарби
қувваҳои ҳангоматалаб ва мансабталош табдил ёфта буд. Дахҳо ҳазор
деҳқонон аз макону ҷойи муқимии хеш фирор карда, барои наҷоти
ҷони худу ахди оилаашон дар ноҳияҳои нисбатан бехавфи кӯҳию
баландкӯҳ маскан гирифтанд. Аз давраи ба хориҷа фирор кардани
собиқ амири Бухоро cap карда, то барҳам додани дастаҳои асосиу
босмачиён, ҷараёни
ба Афгонистон гурехтани қисми аҳолии
Тоҷикистон идома дошт. Таркиби иҷтимоии фирориёни берун аз
марзи Тоҷикисгон гуногун буд. Ҳайати гурюзаҳоро табақаҳои
гуногуни ҷамъиятӣ ва беш аз ҳама, дехқонои ташкил мекарданд.
Бештари меҳнаткашоне, ки ба хоки Афгонистон гурехтанд, аҳолии
ноҳияҳои сарҳадй ва водиҳои зархези қисми марказй ва ҷанубии
Тоҷикисгон маҳсуб меганпаанд.
Мавҷи муҳоҷирати тоҷикон дар нимаи дуюми солҳои бистум cap
шуда, миёни солҳои сшом ба итмом расид. Дар ин солҳо асосан аз
Тоҷикистони шимолй фирор намуданд, ки он ба сохтмони колхозй
зич алоқаманд буд. Ғайр аз ин, дар он солҳо мубориза ба муқобили
рӯҳониён, чун душманони ҳукумати шуравй, беш аз пеш ривоҷ ёфт.
Дар саросари мамлакат масҷидҳо ва мактабҳои кӯҳна баста шуданд.
Соли 1927 судҳои мусулмонй барҳам дода шуда, заминҳои вақф
мусодира карда шуданд. Дар ин солҳо ба Хитою Ҳиндустои фирор
кардани аҳолй қариб хусусияти оммавй шрифт. Соли 1936 танҳо дар

33 Б о б о х о н о в .М . И сто р и и тадж и ков м ира. Д у ш а н б е , 2005.- С а х .И 1.
34 Абулҳасв Рақиб «Таърихи муҳоҷират дар Тоҷикистон (солҳои 1917-2000)» Душанбе «Дониш»-2012 с-ҳ-60-61
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Афганистан теъдоди муҳоҷирон аз 120 ҳазор хонавода ба 600 ҳазор
расид.35
Соли 1926 - ум дар ҳаёати сиёсию ҷамъиятии Тодикистон
дигаргуниҳои куллй ба вукуъ пайвастанд. Дар ин сол баъди асосан
барҳам додани дасгаҳои босмачиён, таъмину баркарор ва муътадилии
ҳаёти сиёсии ҷомеа дар саросари ҷумхурӣ бори нахуст маъракаи
интихоботи шӯроҳо гузаронида шуд, ки вай ба сохтмони васеи
давлати Шӯравӣ дар қаламрави Тодикисгон асос гузошт. Моҳи
ноябри ҳамон сол Пленуми дуввуми ташкилии Ҳизби Камунистии
(болшевикй)-и Узбекистан дар Ҷумҳурии Худмухтори Тодикистон
баргузор шуда, масоили ҳизбию ходагй ва сохтмони маданй мавриди
муҳокима қарор гирифт. Дар форуми ҳизбй нақшаҳои минбаъдаи ин
дорабинии ниҳоят муҳими иқтисодй-идтимоӣ ва сиёсй ҳаматарафа
муҳокима карда шуд, зеро ҳалли масьалаи замин роҳҳои ба эътидол
овардани вазъи домеа ва муносибатҳои заминдорию исгифодаи
самараноки он, ба водиҳо кӯдондани қисми зиёдатии қувваи корни
ноҳияҳои кӯҳию наздикӯхй ва бо дою макон таъмин намудани
деҳқононе маҳсуб мешуд, ки солҳои данги дохилӣ ба Афганистан
фирор карда, баъд ба Ватан баргашта буданд. Дар нимаи дувуми
солҳои 20- ум яке аз равандҳои муҳими сиёсати аграрии Хукумати
Шӯроҳо дар Тодикистон аз ноҳияҳои камзамину сераҳолй ба водиҳои
серзамину камаҳолй муҳодир кардани ҳазорҳо ходагиҳои деҳқонон ба
ҳисоб мерафт. Муҳодиркунй на ба таври стихиявӣ, балки дар шакли
банақшагирии давлатй сурат гирифт. Масьалаи до ба до кардани
гурезаҳои аз қаламрави Афгонистон баргаштаро танҳо бо роҳи
инкишофи соҳаи обёрй, аз худ кардани заминҳои навкорам,
бекорхобида ва ба роҳ мондани сиёсати муҳодиркунӣ ҳаллу фасл
кардан мумкин буд.36
Зикр бояд кард, ки дар адабиёти илмӣ ду мафҳум, муҳодират ва
сокиншавй исгифода мешавад, ки яке давоми дигар асг, чунки
мафҳуми муҳодират доимй, вале сукунат ё сокиншавй, катъи
муҳодират асг.
Муҳодиркунй :за сокиншавй дар замони Шӯравй як амали
созандди нақшавӣ буда, аз як тараф маънии дурусг чобадокунии
кувваи корй, яъне аз кӯҳисгон ба водиҳо кӯчонидан, аз тарафи дигар,
ба кор даровардани заминҳои бекорхобида ва ба раванди истеҳсолот
воридсозии онҳо, яке аз ҳадафҳои асосии сохти шӯравй буд. Ин
масъала дар адабиёти таърихй ва ҳуқуқии умумииттифоқй, аз думла
35 Абулхасв Рақиб «Таърихи мухочират дар Тоҷикистон (солхои 1917-2000)» Душанбе «Дониш/>-2012 с-х-3
36 Абулхасв Раки б «Таърихи муходират дар Тоҷикистои (солхои 1917-2000)» Душанбе «Донкш»-2012 с-х-36
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Тоҷикистон шарҳу эзоҳи худро ёфтааст. Оид ба мафҳуми сокиншавй
ва дар охири солҳои 20- ум аз байн рафтани он аз асарҳои олимон А.
Н. Волков, И. В. Павлов, Д.И. Шинджикашвилй ва дигар маълумот
пайдо кардан мумкин аст.37
Хусусияти миллати тоҷик дар гузашта аз он иборат буд, ки барояш
тарки ватан ё зодгоҳ кардан хеле мушкил буда, дар лаҳзаҳои хеле
мушкил ва тоқатнофарсо ба ҷои дигар кӯч мебасг. Барой ҳамин ҳам,
агарчи деҳқонони ноҳияҳои кӯҳй ба заминҳои корам эҳтиёҷоти зиёд
дошта бошанд ҳам, онҳоро ба макони дигар кӯчонидан ва аз ҷиҳати
хоҷагй бо низом ҷо ба ҷо кардан кори ниҳоят душвор ва заҳматгалаб
буд. Аз байни деҳқонон ашхосе ёфт мешудавд, ки ба макони кӯхан ё
тавре, ки мегӯянд, бобоӣ сахт часпида гирифта, ҳатто ба камзаминиву
безаминй нигоҳ накарда, майли ба ҷойи /дигар кӯчидан надоштанд ва
ба чунин одамон деҳқонони дигар низ пайравй мекарданд.
Баъди каме муьтадил гаштани вазъияти сиёсй ва ба Ватан
баргаштани гурезагон, аз охирҳои соли 1923 ва а ввали соли 1924
баъди торумори кувваҳои асосии гурӯхлои мухолифин ва рӯ ба
беҳбудӣ ниҳодани вазъу шароити ҳарбию сиёсй огоз ёфтааст.
Бо мақсади бонизом ва дар сатҳи давлатй ҳал кардани масъалаи
фирориёни аз мамолики хориҷабаргашта, Кумитаи инқилобй барои
таъсиси як комиссияи салоҳиятдор қарор қабул намуд. Дар ҳақиқат,
13 апрели соли 1925 Кумитаи инқшюбии Ҷумҳурии Худмухтори
Тоҷикисгон бо қарори расмии хеш оид ба расонидани кӯмак ба
гурезагони бозгашта комиссияи марказӣ таъсис дод. Мақсади ин
комиссияи салоҳиятдор ба гурезагони аз Афгонистон баргашта сари
вақт расонидани ёрии модцй, яъне ба онҳо чудо кардани замин ва
додани пулу қарз буд. Дар натиҷа, баҳори соли 1925 шумораи
гурезагони бозгашта ба 6 ҳазор хоҷагӣ расида буд. Бояд қайд кард, ки
шумораи гурезагони ба Тоҷикистон баргашта дар хамин давра хам
тахминй буда, дар сарчашмаҳои мухталиф ҳар гуна рақамҳо оварда
мешаванд. Ин гуногунии ракдмхо аз он сабаб дучор мешуданд, ки аз
тарафи ташкилотҳои салохдятдори давлатй масъалаи баҳисобгирии
бозгашти гурезагон ба таври лозимй ба роҳ монда нашуда буд.38
Дар баробари ин, ҷараёни мухоҷиркунй дар дохили ҷумҳурй,
ҳалли масъалаҳои зиёдро талаб мекард. Яке аз онҳо аз ҷойҳои
муқимии аввала ба заминҳои нав баргардонидани деҳқонон ба ҳисоб
мерафт. Ҳолатҳои аз макони муҳоҷиршуда ба ҷойҳои аввалаи худ
баргаштани деҳқонон тез - тез рух медоданд, ки сабабҳои гуногун
37 Абулхасв Рақиб «Таърихи мухочират дар Тоҷикистон (сслхои 1917-2000)» Душанбе «Дониш»-2012с-х-37
38 Абулхасв Рақиб «Таърихи мухочират дар Тоҷикистон (солхои 1917-2000)» Душанбе < I ohhiii»-2012 с-х-102
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доштавд. Қабл аз ҳама, сабабаш дар он буд, ки дар ҷову макони нав
барон ҳаёту зиндагии муҳодирон на ҳама вақт шароити зарурй муҳайё
карда мешуд. Дар вақгаш ба муҳоҷирон ёрии икхисодй ва маиншю
мадании қонунӣ расонда намешуд, аз онҳо пеш аз мухдати муайян
қарзи додан давлат ва андозҳо ситонида мешуданд. Қисми зиёди
муҳочирон аз ахди оилаашон дур буд.
Мухоҷирати деҳқонон ба ноҳияҳои ҷанубию марказии Тоҷикистон
аз беруни ҷумҳурй низ давом мекард. Ин муҳоҷирон аслан аз
Ҷумхурии Ӯзбекисгон ва пеш аз ҳама, водии Фарғона буданд.
Ҳаминро бояд тазаккур дод, ки иншооти ирригатсионии Вахш
сохтмони умумиипнфоқй эълон гардида буд ва он барон исгеҳсоли
пахта бояд дар муддати нисбатан кӯтоҳ ба анҷом расонида мешуд.
Соли 1931 ободсозии водии Вахш огоз гардид. Барой давлат ин
кори хдётан муҳим ва зарур буд. Водии Вахш бояд бузургтарин
истеҳсолкунандаи пахтай маҳшшах дар Иттиҳоди Шӯравй мегардид.
Барой сохтани низоми обёрии Вахш дар огоз 160 млн. рубл аз буҷети
Итгифоқ ҷудо карда шуда буд. Ин лоиҳа бояд ба Тоҷикистон 84000
гектар замини кишт медод39. Сохтмоне дар чунин миқёс ҷалби
миқдори зиёди неруи кориро, ки дар Тоҷикистон мавҷуд набуд, талаб
мекард. Аз ин рӯ, дар ин ҷо кувваи ашхоси муҷозотшуда ва
коргарони кироя истифода бурда шуд. Шароити зиндагии онҳо
беннхояг вазнин буд. Тобистони сӯзон, набудани оби ошомиданй,
манзили зист ва гайраҳо ба ҷараёни созандагй монеъ мешуданд.
Кучонидани мардум ба водии Вахш аз рӯи нақша солҳои тӯлонй
идома ёфт. Мутобиқи қарори Комитета марказии Партияи
Коммуниста болшевикон (КМПКб) ва Шӯрои Комиссарони халқи
Ҷумҳурии Сотсиалистии Шӯравии (ҶСШ) Тоҷикистон «Дар бораи
нақшаи кӯчонидан ба ноҳияҳои
водии Вахш дар соли 1937»
кӯчонидани 4000 хонаводаҳо ба водии Вахш пешбинй гардида буд, ки
3150 хонавода аз ноҳияҳои шимоли Тоҷикистон ва 850 хонавода аз
ҷумлаи махсус мухоҷирон алоҳида зикр гардида буд, «ба шарте ки
корҳои обёригардонй дар воҳаҳои Оққозй ва Кофар амалй карда
шаванд».
Сохтмони Вахш, ки овозааш дар тамоми Иттиҳоди Шӯравй паҳн
гардида буд ва ба анҷоми он ҳамаи ҷумҳуриҳо ҳавасманд буданд,
бегуфтугӯ, дар маркази диққати мақомоти ҳизбиву давлатии на танҳо
Тоҷикистон, балки тамоми мамлакат меистод. Масалан, дар қарори
пленуми (сентябри соли 1934) Бюрои осиёмиёнагии КМ ҲКУ (б) қайд
w . Н и кол аева. Л .Ю . Т ран сф орм ац и и с о ц и ал ь н о й стр у к ту р ы Т адж и ки стан а в X X веке (м играционны й
а с п е к т ). Д уш ан бе, 2003.- Саҳ.84.
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карда шудааст, ки дар натиҷаи ба охир расидани муҳлати навбати
якуми сохгмони бузурги В ах т давраи нав огоз меёбад, ки он аз ҷиҳати
мелиоративй тайёр кардани замияҳои нав дида мураккабтар аст. Ин
давраи нави дар мавзеъҳои водии Вахш ҷойгир кардани муҳоҷирон ва
аз лиҳози хоҷагй аз худ кардани заминҳои навкорам ва бекорхобида
ба ҳисоб мерафт. Дар карори пленум қайд карда щуд, ки ҷойгир
кардани муҳоҷирон ва аз худ намудани заминҳои водии Вахш танҳо
кори сокинони Тодикистон набуда, балки вазифаи тамоми
ҷумҳуриҳои Осиёи Миёна мебошад. Бинобар ҳамин, дар давраи нави
сохтмони ирригатсионй - мехиоративии водии Вахш тамоми
ҷумҳуриҳои ин минтақа ва умуман, Иттиҳоди Шӯравй дасти ёрй
дароз намуданд.
Солҳои 1941-1950 давраи ҷангро дарбар мегирад. Дар ин солҳо бо
сабабҳои мухталиф бархе аз даЕюнписарони тоҷик аз дои хизмати
ҳарбй ва аз ақибгоҳ қисмҳои худро тарк карда, ба ҳудуди давлатҳои
дигар фирор намуданд. Баъди ба итмом расидани ҷанг баъзе
хизматчиёни ҳарбӣ, ки дар асирй буданд, бо сабабҳои мухталиф, аз
ҷумла аз тарси ҷазо ба ватани худ барнагаштанд. Муайян намудани
теъдоди онҳо хеле душвор аст.40
Кӯчонидани аҳолй дар солҳои Ҷанги Бузурги Ватанӣ қатъ гардид.
Дар ин давра дар Тоҷикистон ҷараёни омадани эвакуатсияшудагон ва
аз ҷумхурӣ муҳоҷирати идборй намудан, яъне ба ҷанг фиристодани
даъватшудагон ба мушохдда мерасид. Маълумоти дақиқ дар бораи
омадагон ба Тоҷикистон ва даъватшудагон ба ҷанг мавҷуд нест.
Шумораи шаҳрвандони бедаракшудаи ҶСШ 'Гоҷикистон дар Ҷанги
Бузурги Ватанй 13000 нафарро ташкил медиҳад41. Дар 1418 рӯзи
Ҷанги Бузурги Ватанӣ халқи тодик дар қатори дигар халқҳои
Иттиҳоди Шӯравӣ дар торумори фашизм ҳиссаи худро гузоштааст.
Аз ҷумла 260 ҳазор нафар ба фронт даъват карда шуда буданд42.
Зиёда аз 70 ҳазор фиристодагони Тоҷикиешн ҷони: худро дареғ
надошта, барои ҳимояи ватан курбон шуданд, зиёда аз 60000
ҷанговарон аз Тоҷикистон сазовори гирифтани се дараҷаи ордену
медалҳо гашта, аз онҳо 54 нафарашон ба унвони олии Қаҳрамони
Иттифоқи Шӯравй мушарраф гашта, 15 нафари дигар ба гирифтани
ордени Шараф ноил гардиданд.Ҷанги Бузурги Ватанй ҳамчун яке аз
фоҷиаҳои мудҳиш дар таърихи Тоҷикистон боқӣ монд.
^.Бобохонов М, Таърихи тоҷикони ҷақон -с 101-102.

41 .Н и к о л ае ва Л . Ю . Т р а н сф орм ац и и соц и ал ь н о й структуры Т ад ж и ки стан а в X X веке (м играционны й
а с п е к т ) .. - С.84.
42 С а т т о р о в А .С . Т адж и ки стан ц ы на ф р о н та х В еликой О течественной В ойны , сборн ик;
В еликая отечественная война: у роки и стори и и соврем ен ность. Д уш анбе, 2005.- С.40-41
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Ҷанги Бузурги Ватании солҳои 1941-1945 ба тамоми пахдӯ ва
ҷанбаҳои хоҷагии халқи собиқ Иттиҳоди Шӯравй, аз он ҷумла ба
истеҳсолоти кишоварзӣ зарари бағоят калон расонида, онро якчанд
сол ақиб партофт. Дар тӯли ин солҳои мудҳиш базаи моддй техникии хоҷагии кишоварзй ниҳоят косга гардида, майдони
заминҳои киштбоб ва вобасга ба он кувваи корй низ хеле кам шуд.
Зарари моддие, ки танҳо ба истеҳсолоти колхозй расонида шуд, зиёда
аз 180 миллиард суми онвақтаро ташкил кард.43
Чунин омилро набоад фаромӯш кард, ки дар он солҳо
ташкилотҳои истеҳсолй ва маъмурии пойтахти Тоҷикистон-шаҳри
Сталинобод, ба мутахассисони русзабон бениҳоят ниёз доштанд, зеро
қариб дар ҳама ҷо тарзу усули роҳбарию коргузорӣ маҳз бо ҳамин
забон сурат мегирифт. Барои ҳамин, танҳо соли 1945-ум аз ҳисоби
бадаргашудагони мавзеъҳои дар боло номбурдаи собиқ Итгиҳоди
Шӯравй ба пойтахт зиёда аз 1000 хоҷагй ҷойгир кунонида шуд.
Ба сарзамини Тоҷикистон дар солҳои 30-40-ум беш аз 37700 нафар
аҳолии синни қобили меҳнаг аз ҳудудҳои мухталифи Иттиҳоди
Шӯравӣ табъид (депортатсия) шуда буданд. Доир ба ин теъдод
парвавдаҳои махсуси муҳоҷирон дар Раёсати игтилоотии ВКД ҶТ
маҳфуз аст. Авҷи омадани муҳоҷирон ба Тоҷикистон, тибқи
маълумоти РИ ВКД ҶТ, ба солҳои 1944-1945 рост меояд, ки дар ин
*давра дар Иттиҳоди Шӯравй раванди кӯчонидани иддаи махсус аз
Қрим идома меёфт. Ба Тоҷикистон тоторҳои Қрим, булғорҳо,
юнониҳо, ҷатҳо (сиганҳо) кӯчонида шуданд. Раванди табъиди
(депорта,тсияи) хонаводаҳои рус низ дар ин давра идома дошт ва
оилаҳое, ки сарвари онҳо олмонҳо буданд ва ҳамсарашон украинй,
иҷборан ба Тоҷикистон интиқол дода мешуданд. Бо ин роҳ онҳо
камбудии кадрҳои коргариро дар Тоҷикисгон бартараф мекарданд.
Ин одамон таҷрибаи хуби корй доштанд ва муҳимтар аз ҳама, маҷбур
буданд таргиботро ҷиддан риоя кунанд. Онҳо барои рушди
исгеҳсолоти моддии Ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолона мусоидат
мекарданд44.
Раванди интиқоли иҷбории аҳолӣ дар солҳои 50-ум
ба ҶСШ Тоҷикисгон на танҳо ба раванди азхудкунии заминҳои нав
пайвастагй дошт, балки бо дигар шаклҳои фаъолияти хоҷагидорй дар
ҷумҳурӣ низ иртибот дорад. Масалан, сохтмони НБО-и Қайроққум.
Дар «Гузориш дар бораи ингиқоли аҳолй, хонаҳои истиқоматӣ ва
иншооти дигар аз мавзеи обанбор то 1-январи соли 1956 бино бар
43 Абулҳасв Ракиб Таърихи муқочиратдарТочикистон (солҳои 1917-2000) с-185

Н и к ал а ев а Л . Ю . Т ран сф орм ац и и соц и ал ьн ой структуры Т ад ж и ки стан а в X X веке (м играционны й
аспект) . С-.123.
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сохтмони НБО-и Қайроқкум» дарҷ гардидааст, ки 833 хонавода ва 771
нафар колхозчиён кӯчонида шуданд. Аз ноҳияҳои кӯҳй низ ба
ноҳияҳои пахтакор сокинон кӯчонида шуданд. Бо қарори ҶСШ
Тоҷикисгон аз 18 феврали соли 1955, №49 нақшаи кӯчонидани 4550
хонавода ба ноҳияҳои пахтакори ҷумхурӣ тасдиқ карда шуда буд.
Ҷараёни муҳоҷирати иҷборй аз ноҳияи Ҳоит дар натиҷаи
заминларзаи ниҳоят сахти соли 1949 (тарқибан 8 балл), ки дар Ҳоит
ба вукӯъ пайваст ва ҳудуди 30 ҳазор нафарро курбонй ва зери хок бе
ному нишон кард, вобаста буд. Ин серқурбоиитарин заминларза дар
таърихи Тоҷикистон мебошад ва он шахсоне, ки аз ин ҳодисаи
мудҳиш эмин монда буданд, ба ноҳияҳои вилояти Сталшюбод ва
қабл ба водии Вахш кӯчонида шуданд. Барои Ҷумхурии Тоҷикистон
дар солҳои барқароршавии пасазҷангй хоҷагии халқ ва ба таври
таъҷилию муташаккилона сомон додани он, кори ниҳоят душвору
захматталаб буд. Ба хдмаи душвориҳои моддиву маънавӣ ва ҳагго
равонӣ нигоҳ накарда, бо роҳбарии ташкилоту роҳбарияти болоӣ ва
маҳаллии ҳизбӣ, давлатй, хоҷагӣ, бо дастгирии ҳамаҷонибаи
меҳнаткашони чумҳурӣ дар мудцати нисбатан кӯтоҳ тамоми
воситаҳои нақлиёти онвақтаро исгафода бурда, ҳоитиёни офатзада
дар ноҳияхри номбурда ҷо ба ҷо карда шуданд.
Дар давраи муҳоҷиркунии солҳои 1949-1953 дар ҷумхурй зиёда аз
18 ҳазор хоҷагиҳои деҳқонон ва колхозҳои алоҳида ба накща шрифта
шуданд, ки ин баробари шумораи муҳочиршудагони панҷ соли пас аз
ҷангй буд. Аз ин микдор муҳоҷирон 2 ҳазор хоҷагй ба савхозҳои
пахтакоре, ки давраи ташаккулёбиро аз cap мегузарониданд,
фиристода шуданд.
Масалан, соли 1953 мувофиқи нақшаи пешакӣ, шумораи
муҳоҷирон аз ноҳияҳои вилояти Ленинобод 600 хочагй бошад, дар
амал 675 хоҷагии деҳқонон ба заминҳои навкорам кӯчонида шуданд.
Муҳоҷирон аз чунин ноҳияҳои кӯхиву камзамин ба монанди Ашт,
Масчоҳ, Заҳматобод (ҳоло Айнй), Уротеппа, Колхозчиён буданд. Ин
муҳоҷир»ати дохили вилоятй буда, хоҷагиҳои деҳқонои дар ноҳияҳои
Ашт, Нов ва Пролетар ҷойгир карда шуданд, ки дар ин мавзеъҳо
ҷараёни азхудкунии заминҳо маҳз аз ибтидои солҳои 50 - ум огоз
гардида буд.
Чунин раванди муҳочяркунии дохилй дар ин давра, инчунин дар
вилояти Кӯлоб идома меёфт ва шумораи деҳқонони аз нохдяҳои кӯҳй
ба заминҳои навкорам кӯчбаста аз нақшаи пешакй муайян гардида,
низ зиёд буд. Агар дар давраи номбурда ба муҳоҷирати
дохиливилоятй 1300 хоҷапш деҳқонон ба накша гирифта шуда
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бошанд, амалан, 1519 хоҷагиҳо ба заминҳои нав кӯчонида шуда
буданд. Макони баромади муҳоҷирон, чун пештара, аслан аз
ноҳияҳои кӯҳсори Балҷувон, Ховалинг, Даштичум, Совет, Данғара,
Кангурт, Шӯрообод, Мӯъминобод, Кӯлоб ва Ҷиликӯл буд, ки дар
совхози «Митин - Туғай» ва Чутзавод ҷойгир карда шуданд.
Дар соли соли 1953 аз вилояти Ғарм кӯчонидани 845 хоҷагии
деҳқонон ба нақша гирифта шуда буд, амалан 934 хоҷагиҳо муҳоҷир
карда шуданд. Макони баромади муҳоҷирон ноҳияҳои Шулмак,
Ғарм, Обигарм, Тоҷикобод, Тавиддара ва Ҷиргатол ба ҳисоб
мерафтанд. Ин муҳоҷирон дар ноҳияҳои Регар, Куйбышев, Октябр,
Микоянобод Ҷилликӯл, Шаҳритуз, Кировобод, Қӯрғонтеппа ва дигар
мавзеъҳои водии Вахш ҷойгир карда шуданд. Ҷараёни муҳоҷиркунй
дар ноҳияҳои Вилояти Худмухтори Бадахшони Кӯҳй низ дар ин давра
вдома дошт. Масалан, аз чунин нохияҳои нисбатан сераҳоливу
камзамин: Хоруг, Бартанг, Рӯшон, Шуғнон ва Ванҷ соли 1953 зиёда
аз 100 хоҷагиҳои деҳқонон ба ноҳияҳои Ҷилликӯл, Кагановичобод ва
совхози «Кофарниҳон»-и водии Вахш, ки аз лиҳози кувваи корй
танқисй мекашиданд, муҳоҷир карда шуданд. Дар солҳои 50-ум аз
ҷокиби идораву ташкилотҳои банакщагиранда шумораи ҳарсолаи
муҳоҷирони ҷумҳурй муайян ва тасдиқ карда мешуд. Мувофиқи
нақшаи соли 1953 тартибдода дар ҷумҳурй теъдоди
умумии
* муҳоҷирон 3200 хочдгии деҳқононро дарбар мегирифт. Пас аз амалӣ
гардидани ин нақша маълум гардид, ки шумораи муҳоҷиршудагон аз
рақамҳои овардашуда хеле зиёд аст.45
Шӯрои Вазирони Ҷумҳурии Тоҷикистон 6 ноябри соли 1953 «Дар
бораи чорабиниҳо оид ба муҳоҷиркунй ва кӯчонидани корхонаҳо ба
ҷойҳои нав бо сабаби сохтмони Нерӯгоҳи барқи обии Қайроққум»
қарори дахлдор қабул кард. Дар ин қарор ба яке аз масъалаҳои муҳим,
яъне аз мавзеъҳое зери об монанда кӯчонидани одамон ҳамчун
муҳоҷирони иҷборӣ диққати махсус дода шуд.
Бо ҳамин мақсад Шӯрои Вазирони Иттиҳоди Шӯравӣ, Вазорати
нерӯгоҳҳои барқӣ ва саноати барқии СИР - ро вазифадор кард, ки бо
хароҷоти умумии сохтмонӣ системаҳои обёрии даштҳои Дилварзин,
ки ба обшор кардани 15 ҳазор гектар заминҳои ташналаб равона
карда шуда буд, дохш: кунанд.
Дар натиҷаи аз худ кардани дашти Дилварзин ва сохтмони
Нерӯгоҳи бузурги барқи обии Қайроққум, Шӯрои Вазирони ҷумҳурӣ
ва КМҲК (б) Тоҷикистон ҳанӯз 18 июни соли 1952 дар бораи
«Масоили азхудкунии заминҳои дашти Дилварзин ва заминҳои ба он*27
4* Абудхасв Рақиб Таърихи муҳоҷират дар Тоҷикистон (солҳои 1917-2000) с-ҳ-224
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наздик, ки ба Тоҷикистон ҳамроҳ шуданд», қарор қабул кард. Дар он
шуъбаи банақшагирии давлатии (Госплан) назди Шӯрои Вазирон,
Вазорати пахтакорӣ, Вазорати хоҷагии қишлоқ ва комиҷроияи
вилояти Ленинобод вазифадор карда шуданд, ки дар лоиҳаи
инкишофи хоҷагии халқи Ҷумҳурии Тоҷикистон барон аз худ карда™
даштҳои Дилварзин ва заминҳои ба он ҳамсоя дар зарфи солҳои 19531957 муҳочлр кардани 4000-4500 хоҷагиҳои деҳқонон дар назар дошта
шавад. Аз он 2400 хоҷагӣ бояд аз мавзеъҳои нерӯгоҳи барқй ва
обанбори Қайроққум муҳоҷир карда мешуд. Боқимондаи муҳоҷирон
аз нохдяҳои кӯҳй ва бал:андкӯҳи вилояти Ленинобод ба заминҳои
дашти Дилварзин кӯчонида мешуданд. Ба нақша шрифта ту д а буд,
ки ба ҳисоби миёна дар ҳар як колхоз 400-500 нафар муҳоҷирон ҷой
карда шаванд. Тавре, ки аз ин далелу рақамҳо равшан гардид,
сохтмони Нерӯгоҳи барқи обии «Қайроққум» ва Баҳри тоҷик на танҳо
сабаби аз худ кардани дахҳо хазор гектар заминҳои нави ноҳияҳои
шимоли Тоҷикистон ва бо қувваи барқ таъмин кардани аҳолй гардид,
балки он имконият дод, ки заминҳои нав як дараҷа бо қувваи корй
таъмин шаванд.46
Баробари чорабиниҳои зикргардида, инчунин ҷараёни аз ноҳияи
Мастчоҳи кӯҳй ба дашти Дилварзин кӯчонидани деҳқонон мувофики
нақшаи муайянгардида идома меёфт. Тайи солҳои зикршуда бо
роҳбарии ташкилотҳои ҳизбиву шӯравй ва идораҳои ба ин кор
сафарбаршуда ва масъулиятдор, бо иштироки фаъолони деҳот 2692
хоҷапш деҳқонон, 9 колхоз, тамоми ташкилотҳои ноҳия бо
мутахассисону дастгоҳи идоракуниаш ба дашти Дилварзин муҳоҷир
гардиданд. Бояд махсус кайд кард, ки ба дашти Дилварзин
кӯчонидани аҳолии ноҳияи Мастчоҳи кӯҳй барои аз лиҳози хоҷагй аз
худ кардани заминҳои асрҳои аср бекорхобида ва минбаъд баланд
бардоштани истеҳсолоти хоҷапш кишоварзии ҷумхурй ва аз ҷиҳати
ташкиливу хоҷагй мустахдам ва кдвӣ гардонидани собиқ хоҷагиҳои
камбизоати кӯҳӣ, балақд бардоштани дараҷаи фарҳангӣ, беҳтар
гардидани шароити маишии фотеҳони заминҳои нав, аҳамияти ниҳоят
калонро молик буд.
Дар солҳои 1967-1971 дар миқёси чумҳурӣ 3372 хоҷагиҳои деҳқонӣ
бо шумораи аҳолии 20521 нафар, ки аз он 8272 нафар кувваи кориро
муҳайё мекард, ба заминҳои наву бекорхобида ба таври ихтиёрй
муҳоҷир карда И1уданд. Аз ҷумла, ба савхозҳои навбунёди ноҳияи
Зафаробод-1086,Ёвон - 880, Вахш - 299, Фархор - 237, Колхозобод 46 Абулхасв Ракиб Таърихи мухоҷира г дар Тоҷикистон (солҳои 1917-2000) С-233
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102 ба колхозҳои нохияҳои Мастчоҳ - 185 ва Қумсангир - 135 хоҷагӣ
муҳоҷир карда шуданд.47
Воқеан, водии Яғноб чун дигар ноҳияҳои балавдкӯҳу кӯхдоман,
мавзеи камзамин ба ҳисоб меравад. Дар муқоиса бо шумораи аҳолй
заминҳои киштбоб камёбанд. Заминҳои ин водй, ки 2200-3000м. аз
сатҳи баҳр баланд ҷойгиранд, барон кишту кори сохаҳои кишоварзӣ
кам ба кор мераванд. Болгарии асосии ин водӣ даҳҳо ҳазор гектар
замини чарогоҳист. Мувофиқи маълумотхои омории соли 1968 дар
водии Яғноб қариб 100 ҳазор моли майдаи ноҳияҳои Айнй, Мастчоҳ
ва Ғончй чаронида мешуданд.
Дар нимаи дуввуми солҳои 70 ва нимаи аввали солҳои 80-и асри
XX, новобасга ба норасоиҳои замони рукуд, дар раванди муҳоҷир
гардонидани қувваи кории изофй аз кӯҳистон ба водиҳову паҳнои
навкорам корҳои назарраси тадорукотиву таргиботй анҷом
пазируфтанд. Ҷараёни муҳо.ҷиргардонии хоҷагиҳои кишоварзӣ ва
дохиличумхурии ин давра нисбат ба солҳои қаблй услубу мазмуни
хоса дошт. Яьне, муҳоҷнргардонии он со.пҳо аҳолии ноҳияҳо ва
маҳалхои яклухти аҳолгошшинро дар бар намегирифт. Он
муҳоҷиргардонӣ, асосан, аз ҳисоби хоҷагиҳои алоҳида ва гурӯҳи
хоҷагиҳое, ки ихтиёрй ба заминҳои нав майли рафтан доштанд, омода
карда карда мешуд. Хусусияти дигари он раванд иборат аз он буд, ки
муҳоҷиргардонй дар дохили ҳар як вилоят ташкил мегардид. Зеро, дар
ин давра дар дохили ҳар як вилоят ҷараёни афзудани шумораи аҳолй
ва аз он бархостани қувваҳои изофии корй ба назар мерасид. Барои
ҳамин ҳам, зарурияти муҳоҷиргардонй на танҳо аз чумҳуриҳои собиқ
Иттиҳоди Шуравӣ, балки аз дигар вилоятҳои худи Тоҷикисгон низ аз
байн рафт.
Муҳоҷиргардонии дохиличумхурии ихтиёрй дар охири солҳои 70
ва ибтидои солҳои 80-и қарни XX ҳамчун омили муҳими пеш бурдани
корҳои обёрй, тахту ҳамвор кардани заминҳо ва аз худ кардани ин
мавзеъҳо бо шаклу усулҳои гуногун ва ба худ хос гузаронида мешуд.
Махсусияти муҳоҷиргардонии ин давра нисбат ба солҳои пешина
аввалан аз он иборат буд, ки; а) ин ра ванд дар дохили ҳар як вилоят ба
ҷуз Ягнобдара амалй карда мешуд: б) он ноҳияҳои яклухт ва гурӯҳи
деҳаҳои аҳолинишинро дар бар нагирифта,хоҷагиҳои алохдца ва
баъзе маҳалҳои аҳолинишинро фаро мегирифт. Дар кори амалй
кардани ин сиёсати дар он вақг »луҳими ичдимоӣ - иқтисодй ва

47 Ҳамин ҷо С-378
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салоҳиятдор, ба камбудиву норасоиҳо рюҳ дода шуда буданд, ки
зарари модцӣ ва маънавиро ба бор оварда буд.
Соли 1955 дар ҳисоботи Сарраёсати назди Шӯрои Вазирон оид ба
кӯчонидани муташаккилонаи коргарон эътироф гардидааст, ки аз
ҳисоби кӯчонидани одамон 13000 нафар аҳолии қобили кор сафи
коргаронро зиёд кардаанд. Миқёси муҳоҷирсозй дар солҳои 50-60-ва
асри XX ҷараёни инкишофи муҳоҷирати аҳолӣ чунин асг, ки аз соли
1951 то соли 1955 15895 нафар шаҳрвандон кӯчонида шуданд. Аз соли
1956 азхудкунии водии Бешкент, ки селинаи «Хурд» комида мешавад,
огоз гаштааст.
Дар раванди муҳочират дар солҳои 60-ум дар ҶСШ Тоҷикисгон
боз як самти муҳоҷирати аҳолӣ арзи ҳастӣ кардааст. Эҳтиёҷоти
Тоҷикистон ба тахтаю чӯб хеле зиёд аст. Ба хотири таъмини ин
эҳтиёҷот дар кишвари Красноярск, шаҳраки Заледеевой Россия
«Тоҷиклеспромхоз» таъсис дода шуд ва муҳоҷирати хеле фаъол аз
Тоҷикистон ба ин мавзеъ оғоз гардид. Ҷараёни рушди равандҳои
муҳоҷират дар Тоҷикистон зери таъсири сиёсати миқёсан гусгурдаи
таърихии давлати Шӯравӣ ташаккул меёфт. Сохтмонҳои азими
зарбдори комсомолону ҷавонон дар сатҳи Итгиҳоди Шӯравй бо
мақсади ободгардонии ҳудудҳои бузург, аз қабшш заминҳои
бекорхобида ва паргови Қазоқистон, эъмори шаҳрҳои нав,
нерӯгоҳҳои барқию обй, кашидани хатҳои нави роҳҳои оҳан ва
мошингард (ба мисли БАМ), сохтани НБО-хои Братск, Норак,
комбинатҳои истеҳсоли когаз дар Архангелск ва селлюлоза дар
Саликамск,'заводи мошин дар Волжск рӯи кор омаданд. Муҳоҷирати
ба нақша гирифташудаи хонаводаҳои тоҷик бо мақсади ободисозии
манотиқи гайрисиёҳзамини Россия, бахусус кишвари Хабаровск ва
Шарқи Дур амалй карда мешуд. Аз тариқи гашкили парвозҳои
ҳавопаймоӣ, равона кардани ҷавонон ва мутахассисон ба
истихроҷгохлои нафту гази Сибири Ғарбй бо усули вахтагӣ ба роҳ
гузошта шуд. Ҷавонон барои таҳсил ба омӯзишгоҳҳои касбию
техникии шаҳрҳои марказии Иттиҳоди Шӯравй фирисгода мешуданл;.
Инчунин, шаклҳои дигари муҳоҷирати аҳолии Точдкистон мавҷуд
буданд, ки то пароканда шудани Иттиҳоди Шӯравй, яъне то соли
1991 идома ёфтанд. Дар ин давра баъзе аз давлатҳои тозаистикдол то
андозае бепоя ва аз нигоҳи иқтисодӣ муфлис буданд, ки аксари
шаҳрвандонашон дар ҷустуҷӯи манбаи зиндагй муҳоҷирони иҷборй
гаштанд ва аксаран ба Руссия рӯ овардавд. Маҳз дар ҳамин гуна вазъи
ичтимоию иқтисодй баъди пошхӯрии Иттиҳоди Шӯравӣ Тоҷикистон
қарор дошт. Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун яке аз собиқ кишварҳои
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Иттифоқи Советии Сотсиалистӣ, 9 сентябри соли 1991 Исгиқлолияти
давлатиро эълон кард, ки дар он давра вазъияти сиёсии дохили
мамлакат тезугунд мегашт ва ин сабабгори асосии шидцат ёфтани
равандҳои муҳоҷирати аҳолӣ ва тарки ватан намудани садҳо ҳазор
нафар шаҳрвандони кишварамон мебошад. Бесарусомонй ва фалаҷ
гардидани фаъолияти сохторҳои давлатӣ, афзоиш ёфтани бетартибии
ҷамъиятй ва хатари амнияти шаҳрвандон водор сохт, ки дар қатори
сокинони маҳаллӣ шумораи зиёди дигар миллатҳо низ аз ҷойҳои
муқимии худ фнрор карда, ба дигар давлатҳо равона гарданд.
Вазъияти сиёсии муташанниҷ ва задухӯрдҳои дохилии шаҳрвандй
дар он давра садҳо ҳазор одамонро маҷбур сохтанд, ки тарки Ватан
намуда, ба кишварҳои хориҷи дуру наздик ва минтақаҳои дохили
ҷумҳурй муҳоҷират кунанд. Шумораи умумии гурезаҳои кишварамон,
ки дар ҳудуди дигар давлатҳо паноҳ ёфта буданд ва муҳоҷирони
иҷбории дохили кишвар дар солҳои 1992-1993 зиёда аз 900 ҳазор
нафарро ташкил дод ва вазъияти баамаломадаи он давра Ҷумҳурии
Тоҷикистонро қариб буд, ки ба парокандагию парешонӣ оварда
расонад.
Иҷлосияи таърихии XVI - уми Шӯрои Олии Ҷумҳурии
Тоҷикистон, ки моҳи ноябри соли 1992 дар шаҳри Хуҷанди вилояти
; Сугд баргузор гардид, роҳбарияти нави Тоҷикистон ва ҳукуматро
интихоб намуд ва маҳз аз ҳамон вақт cap карда, сиёсати дохилӣ ва
берунии Ҷумҳурии Тоҷикисгон ба тариқи мусбат комилан дигаргун
гашт.
Суханони аввалини Эмомалӣ Рахмон дар Иҷлосияи XVI - уми
Шӯрои Олӣ ба ҳайси роҳбари давлат: «Ман барои барқарор кардани
сулҳ дар Тоҷикистон ва баргардонидани ҳамаи гурезаҳо ба Ватан,
тайёр ҳастам ҳаётамро курбон кунам», дар дили ҳамаи шаҳрвандони
кишварамон умеди сулҳу осоишро ҷой доданд ва аз соли 1993 cap
карда, пайи ҳам раванди бозгардонидани мардуми ҷабрдидаю
парешонҳол ба ҷойҳои зисти доимиашон огоз ёфт.
Тайи солҳои 1993-1997 Роҳбари давлат кӯшишҳои зиёде ба харҷ
доданд, то ин ки сулҳу оромиро ба
ҳар хонадони мардуми
Тоҷикистон бозгардонанд.
Бо мақсади ба даст овардани сулҳ ва ризоияти миллй дар
Тоҷикистон, бартараф кардаго1 окибатҳои ҷанги шаҳрвандй, аз 5
апрели соли 1994 то 27 июни соли 1997 таҳти сарпарастии Созмони
Милали Муттаҳид гуфтушунидҳои зиёди байни тоҷикон оид ба
ризоияти миллй баргузор гардиданд. Дар натиҷаи ҳашт гуфтушуниди
байни ҳайати намояндагии Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва
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Иттиҳоди мухолифини тоҷикон, шаш вохӯрии Президента Ҷумҳурии
Тоҷикистон ва роҳбари ИМТ, инчунин се машварати ҳайати тарафҳо,
ки дар шаҳрҳои Алмаато, Ашқобод, Бишкек, Исломобод, Кобул,
Машҳад (Ҷумҳурии Исломии Эрон), Москва, Теҳрон ва Хосдеҳ
(Афғонистон) барпо гардиданд, протоколу ҳуҷчатҳои зиёде ба. имзо
расонида шуданд ва онҳо дар маҷмӯъ Созишномаи умумии исгиқрори
сулҳ ва ризоияти мшширо дар Тоҷикистон ташкил доданд.
Созишномаи умумй ҳуҷҷатҳои зеринро дарбар мегирад:
1. Протокол оид ба шартҳои асосии барпо намудани сулҳ ва
ризоияти миллӣ дар Тоҷикистон, аз 17 августа соли 1995;
2. Протокол оид ба масъалаҳои сиёсй, аз 18 майи соли 1997 ва
ҳуҷҷати ба он дахлдошта - Созишномаи Президента Ҷумҳурии
Тоҷикистон Эмомалӣ Шарифович Раҳмонов ва Роҳбари Иттаҳоди
мухолифини тоҷикон Саид Абдулло Нурй мутобиқ ба натиҷаи
вохӯрии онҳо дар ш.Москва, аз 23 декабри соли 1996; Протокол «Дар
бораи ӯхдадориҳои асосӣ ва ваколатҳои Комиссиям оштии милли», аз
23 декабри соли 1996; Низомнома дар бораи Комиссиям оштии миллй
аз 21 феврали соли 1997; Протоколи иловагй ба протоколи «Дар
бораи ӯхдадориҳои асосӣ ва ваколатҳои Комиссиям оштии миллй», аз
21 феврали соли 1997;
3. Протокол оид ба проблемаҳои ҳарбй, аз 8 марта соли 1997;
4. Протокол оид ба масъалаҳои гурезаҳо, аз 13 январи соли 1997;
5. Протокол оид ба кафолатҳои иҷрошавии Созишномаи умумии
истиқрори сулҳ ва ризоияти миллй дар Точикисгон, аз 28 майи соли
1997.
Ҳамин тариқ, 27 июни соли 1997 дар пойтахта Федератсияи
Россия ш.Москва, Президента Ҷумхурии Тоҷикнстон Эмомалй
Раҳмон, Роҳбари Иттиҳоди мухолифини тоҷикон Саид Абдулао Нурӣ
ва Намояндаи махсуси Котиби Генералии Созмони Милали
Муттаҳид Герд Меррем Созишномаи умумии истиқрори сулҳ ва
ризоияти миллиро дар Тоҷикистон ба имзо расониданд ва ин санаи
таърихй дар ҳаёта мардуми Тоҷикисгон саҳифаи нави худро, ки ба
беҳбудию хушбахтии шаҳрвандони кишварамон роҳ кушод, дарҷ
гардид.
Баробари ба имзо расонидани Созишномаи умумии истиқрори
сулҳ
ва
ризоияти
миллй
дар
Тоҷикистон,
бозташтани
муташаккилонаи гурезаҳои тоҷик ва ҷо ба ҷо намудани онҳо дар
хонаҳои худ аз тарафи мақомоги дахлдори ҷумҳурй, суръата нав
пайдо намуд. Аз соли 1993 то соли 2000 ҳамагӣ 950599 нафар
шаҳрвандони кишварамон ба ҷойҳои зисти доимиашон баргардонида
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шуданд, аз ҷумла: аз кишварҳои ИДМ - 201601 нафар, аз Афғонистон
- 51345 нафар, аз вилояту минтакаҳои Ҷумхурии Тоҷикистон - 697653
нафар. Дар давоми соли 2000 ба таври муташаккилона аз кишварҳои
собиқ Иттиҳо,дн Шӯравӣ боз - 656 нафар шаҳрвандони Ҷумҳурии
Тоҷикистон бозгардонида шуданд, аз он ҷумла: аз Қирғизистон - 505
Қазоқистон - 80 нафар ва Туркманисгон - 71 нафар.48
Шумораи
шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки солхои 1992 -1998 ҷонҳои
зисти муқимии худро маҷбуран тарк карда, ҳамчун гурезаҳо ва
мухоҷирони иҷборй дар дохил ва хориҷи кишвар будубош доштацд.

Дожили т ит р
697653

Рост I
178734

Афганистан

51345

Қиргизиапон

1510
Украина

2471
Қазоқистон

Солҳои мудҳиши мухолифат ба хонадони тоҷикистониён ниҳоят
зақмату шиканҷаи бисёре оварданд, аз ҷумла:*з
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> зиёда аз 30 ҳазор хонаҳои шаҳрвандон ба хок яксон карда
шуданд ё дар ҳолати корношоям қарор доштанд;
> садҳо биною иншоот, мактабҳои миёна, бунгоҳҳои тиббй,
идораҳои давлатӣ ва дигар ташкилотҳо ба харобазор табдил ёфта
буданд;
> ҷанги хонумонсӯз зиёда аз 55 ҳазор нафар кӯдаконро ятим ва
зиёда аз 26 ҳазор нафар занҳоро бешавҳар мононд;
> садҳо корхонаҳои истеҳсолй ва заводу фабрикаҳо горах
гардида, иқгисодиёти мамлакат ба даҳ сол ақиб партофта шуд.49
Дар маҷмӯъ, тайи солҳои истикдолият шаклҳои қиёсан муҳими
муҳоҷират ба миён омаданд ва рушд ёфтанд:
а) Муҳоҷирати аҳолии ғайрибумй аз Тоҷикистон: яҳудиён,
немисҳо, тоторҳои Қрим, русҳо, украинҳо ва гайра (кӯч бастани онҳо
ба ватани аҷцодиашон);
б) анбӯҳи гурезагон ва муҳоҷирони иҷборй.
Ба вуқӯъ пайвастани ҳаводиси сиёсй, иқтисодӣ ва низомй Ш13 ба
ҷараёни рушди муҳоҷират дар дохили чумхурӣ, ба нишондиҳандаҳои
демографии Тоҷикистон таъсири муайяне расонд.
Бахусус аз соли 1989 авзои ноороми сиёсй, буҳрони амиқи
иҷтимоию иқтисодӣ, ихтисоршавии кувваҳои мусаллаҳ ва гайра боиси
кӯч бастани аҳолии ғайрибумй гардид.
Дар давраи аввал муҳоҷирон асосан аҳолии русзабон буданд, ки
онро ба қабули Қонун дар бораи забони давлатӣ соли 1989 вобаста
медонанд (гарчӣ забони русй дар сахҳи забони давлатй боқй монда
буд).
Ҳодисаҳои фоҷиабори феврали соли 1990 дар пойтахти чумҳури,
огози давраи дуюм ва нисбатан васеътари кӯч бастани аҳолии
ғайрибумӣ боис гардид.
Ҷанги шаҳрвандии солҳои 1992-1993 ва ҳодисаҳои сиёсй ба бор
овардани он боиси даври сеюм ва аз ҳама васеътари муҳоҷирати
умумӣ гардид.
Чунонки аз маводи оморӣ бармеояд, самтҳои мухоҷирон и
кӯчбаста аз иигоҳи мансубияти миллӣ гуногунанд. Дар маҷмӯъ, аз
Тоҷикистон бахши умдаи аҳолии аврупоиасл ва миллиятҳои Қафқоз
кӯч бастанд. Масалан, солҳои 1989-2000 ҳиссаи русҳо аз 3,7% то 0,4
кам шуд, тоторҳо аз 1,0 то 0.2 ва қазоқҳо аз 0,1, немисҳо аз 0,2
мутобиқан то ба ҳадци сифр кам гардид. Дар соли 2000 аҳолии34
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Тоҷикистон асосан аз тоҷикон (81,4), ӯзбекҳо (14,5), қиргизҳо (2,6),
русҳо (0,4) ва тоторҳо - 0,2% иборат мебошад50.
Оқибати муҳоҷирати этникй ҳамин аст, ки батадриҷ рангорангии
Тоҷикистон косға мегардад.
Кӯч бастани кадрҳои баландихтисос ба ҳама соҳаҳои ҳаёти
иқтисодӣ ва иҷтимой таъсири манфй расонид. Аз ҳама бештар
соҳаҳои тандурусгй, маориф, илму фарханг, сохтмон ва соҳаи энержии
барқ зарар диданд.
Бахусус, бар асари ҳодисаҳои сиёсй, ҳарбй ва иқтисодй ва
равандҳои бозсозӣ аз Тоҷикистон кӯч бастани бахши зиёди аҳолии
таҳсилкарда боиси нигаронист. Ба кншварҳои пазиранда асосан
коргарони баландихтисос ва мутахассисон, аз сӯи дигар, қувваи кории
нисбатан арзон ворид мешаванд. Мо аз маълумоти мавҷуда ва вазъи
нуфуси Россия медонем, ки 70% аз Точикистон кӯчбастагон муқими
Россия мешаванд. Мутобиқи натиҷаҳои таҳқиқҳои олимони Россия,
вазъи икхисодй дар қиёс бо бештари кишварҳои Иттиҳоди Давлатҳои
Мусгақил (ИДМ) дар Россия беҳтар будааст51.
Мушкилоти давраи гузариш, оқибатҳои ҷанги шаҳрвандй,
буҳрони иқтисодӣ, афзоиши бо суръати аҳолии қобили кор ва суръати
сусти рушди иқтисодӣ, боиси он гаштанд, ки дар кишвар нерӯи кории
бузурги бидуни шуғлу фаъолият ба миён омад. Омилҳои ба бозори
кори Россия ва дигар кишварҳои ИДМ тела додани қувваҳои корй аз
Точикистон, дар маҷмӯъ, паст будани музди кор, баланд будани сатҳи
бекорй, махсусан дар миёни ҷавонон, фақру нодорӣ, бесамарии
фаъолияти хадамоти давлатӣ оид ба шуғли ахолй бинобар тагйироти
сохторй дар иқгисод, табақабандии иҷтимоӣ, ки дар шакли
қутбиятпазирӣ ё худ аз ҳам дуршавии бенавоён ва сарватмандон зуҳур
мекунад, маҳсуб мегарданд. Дар чунин вазъият муҳоҷирати корй дар
соҳаи шуғли аҳолй мавқеи муҳим дошта, бахши аъзами неруҳои
кории Тоҷикисгонро дар худ фурӯ мебарад ва чун унсури
муҳимтарини фаъолияти бозори меҳнат амал мекунад.
Дар маҷмӯъ, муҳоҷирати аҳолии Тоҷикисгонро дар шароити
кунунй дар тамоюли дақикдн муайяншуда шарҳ медиҳанд. Аз як сӯ,
мутахаррикии ҳудудии аҳолии бумӣ то ба ҳадци муайян рушд
мекунад ва бо афзоиши умумии ҷараёни рушди иктисодӣ заминасозй
мегардад, ки он бо рушди муносибатҳои бозорй ва таъмини ислоҳоти
иқтисодӣ иргибот дорад. Аз сӯйи дигар, берун рафтани аҳолй аз
қаламрави ҷумҳурй идома дорад ва қобили таваҷҷӯҳ он аст, ки ба
•Ч). М и н т а қ а \о и Ҷ ум ҳурии Тоҷикистон, Д уш ан бе , 2002,.-С.66.
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ҷараёни муҳоҷират ҳарчӣ бештар мардумони бумии Тоҷикистон, аз
чумла мардуми деҳот, ки пештар барон он муҳаррикии сусти ҳудудӣ
хос буд, ҷалб мегарданд.
Ҳамзамон,
равандҳои
муҳоҷират
ба
нишондиҳандаҳои
демографии Тоҷикистон таъсири муайян мерасонанд.
Бо
дарназардошти махдуд будани имконоти бозори миллии меҳнат дар
амри тавони истифодаи қувваи кории афзоянда ва хусусиятҳои
демографии ҷумҳурӣ ва ҳам идома ёфтани озодшавии қувваҳои корй
аз соҳаҳои алоҳида бар асари таъмики ислоҳот ва татбиқи сиёсати
озодии иқгисод, дар Ҷумҳурии Тоҷикисгон ба зиёд намудани
содироти қувваи корй аҳамияти муҳим медиҳанд. Тарафҳои асосии
пазирандаи қувваҳои корй дар ин сурат на кишварҳои хориҷии дур,
балки шарикон дар ИДМ ва қабл аз ҳама, Федератсияи Россия ва
Қазоқистон мебошанд.
Бозори муҳоҷирати меҳнатии Россия нисбат ба дигар кишварҳои
собиқ Шуравй бузургтар аст. Ба замми ин, худи шаҳрвандони Россия
аз пуркунандагони бозори мухрҷиратии давлаз’хои Аврупо, ИМА,
Австралия ва Зеландияи Нав маҳсуб мегарданд. Дар ҳоли ҳозир дар
ин кишвар 2,5 миллион нафар муҳоҷирони хориҷӣ ба таври расмӣ
кору фаъолият доранд. Қисмати гайрирасмии муҳоҷирон тахминан аз
9 то 12 миллион нафар нишон дода шудааст. Аз ин шумора зиёда аз
750 ҳазор (тибқи омори расмй) - ро муҳоҷирони точик ташкил
медиҳанд ва теъдоди онҳо нисбат ба муҳоҷирони ӯзбек, киргиз,
украинй, молдавиягӣ, чинй, ветнамӣ ва гайра камтар аст.
Гурезагони тоҷик - нимаи аввали солҳои 90-умро дарбар
мегиранд, ки он марҳилаи аз ҳама фоҷиавй ва барои тоҷикон
нанговар мебошад. Гурезагони ин солҳо дар таърихи тӯлонии
тоҷикон гайримуқаррарй буда, аз гурезаҳои собиқ ба куллй фарқ
мекунанд. Чунонки мушоҳида кардем, омили асосии гуреза шудани
тоҷикон, аз тарафи аҷнабиён тасарруф гаштани ватан ва зулму ситам
бар мардум мебошад. Сабаби гуреза шудани шаҳрвандони
Тоҷикистон ҷанги байни худи тоҷикон аст.
Мувофиқи маълумоти Вазорати меҳнаг ва ҳифзи иҷтимоии
ҷумҳурӣ дар натиҷаи ҷанги бародаркуш дар Тоҷикистон 21 538 хона
пурра ва 13975 хона қисман хароб гаштавд, аксарияти онҳо
мувофиқан (19148/12283) дар вилояти Хатлон мебошанд. Тамоми
оқибатҳои ин харобиовариро барои соҳибони ин хонаҳо эҳсос
намудан душвор нест. Вале аз ҳама талафоти бузург он аст, ки даҳҳо
ҳазор шаҳрвандон, пеш аз ҳама тоҷикон аз дасти тоҷикон кушга
шуданд. Кӯдакони зиёде бе падару модар моцданд. Беш аз як миллион
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ақолии ҷумҳурӣ маҷбур шуданд ҷои гарми худро тарк карда, роҳи
мусофириро пеш гиравд. Гурӯҳе дар дохили худи ҷумҳурӣ кӯч
бастанд, ки шумораи онҳо ба 697653 нафар мерасад. Онҳо пеш аз
ҳама аз вилояти Хатлон, шаҳру ноҳияҳои Душанбе, водии Ҳисор ва
дигар минтакдҳо мебошанд, Онҳо бештар дар вилояти Ленинобод,
Вилояти Мухтори Бадахшони Кӯҳй, Рашт, Нуробод, Тоҷикобод,
Кофарниҳон маскан гирифтанд. Дар солҳои ҷанг аз ноҳияҳои
минтақаи Ғарм 4 224 оила (24497) маҷбур шуданд, ки ба ноҳияҳои
дигари дохили ҷумҳурӣ кӯч банданд. Гурӯҳи калони фирориёни
Тоҷикиегон дар Руссия ва дигар ҷумҳуриҳои
ИДМ маскан
гирифтанд. Мувофиқи маълумоти расмии Созмони Милали
Муттаҳид дар шаҳру новоҳии Афгонистон 60 ҳазор нафар гурезаҳои
тоҷик номнавис шудаанд. Ба ҳеҷ кас пӯшида нест, ки ин рақамҳо
ҳақикдтро пурра ифода карда наметавонанд. На ҳамаи тоҷикон ва
точдкистониён бо сабабҳои мухталиф мақоми гурезаро гирифта
тавонистанд. Фирориёни зиёди тоҷик дар мамлакатхри ҷаҳон низ
маскан гирифтанд. Аксарияти фирориёни тоҷик дар гарибӣ рӯзгори
сангине доранд, ки аз ин хусус навиштаҳои зиёде шаҳодат медиҳад.52
Дар натиҷаи сиёсати дуруст пешгирифтаи Ҳукумати Тоҷикистон,
алалхусус, Презвденти кишвар, Ҷаноби Олӣ, Эмомалй Раҳмон
Комиссияи оштии миллй бо дастгирии иқгисодиву тадорукоти
башардӯстонаи байналхалқӣ ва қабл аз ҳама Идораи Комиссияи
Олии СММ оид ба гурезаҳо ва бастани Созишномаи умумии
истиқрори сулҳ ва ризояти миллӣ дар ҷумҳурй раванди ба ватан
баргаштани гурезагон ва муҳоҷирони иҷборй сурат гирифт. Ҳамин
тавр, дар охири садаи XX масъалаи гурезагон ва муҳоҷирони иҷборӣ
ба таври мусбат ҳал шуда, ҳазорон одамон ба Ватан боз гаштанд ва
дар макони аслиашон ҷойгир шуданд.53

'

1>обохонов.М. И стори и тад ж и ков м ира.. С-. 101-102

' 1 Лбулҳасн Рақиб Та крики муҳочирал дар Тоҷикистон (солхои 1917-200«)) С-466
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3. НАВЪҲО ВА ШАКЛҲОИ МУҲОҶИРАТИ АҲОЛИ

Аз сабаби ҳам мураккаб ва серпахлӯ будани муҳоҷират, он аз
нигоҳи таърихӣ, ҷуғрофӣ, чомеашиносӣ, иқтисод, демография,
этнология ва сиёсатшиносй омӯхта мешавад. Зарурати муносибати
комплексй муҳиммияти омӯзиши падидаи муҳоҷиратро дар чорчӯбаи
илмҳои дигар инкор намекунад. Дар чорчӯбаи муносибати комплексй
самтҳои асосии омӯзиши муҳоҷиратро метавон ба тарзи зайл ифода
намуд: аввалан, муҳочират чун қисмати муҳими ҷараёни рушди
шумор ва сохтори аҳолй дар баробари таваллуд ва фавти аҳолӣ
тахдил мегардад; сониян, муҳоҷират яке аз шаклҳои мутобиқшавии
аҳолй ба шароити тағйирёбандаи зиндагӣ мебошад; сеюм, мухоҷират
ба ҳайси силсилаи муқаррарии зиндагӣ арзёбй мегардад ва чаҳорум,
муҳоҷират чун яке аз шаклҳои соҳибкорӣ зоҳир мегардад.
Мушаххассозии муҳоҷират дар миёни интиқолёбиҳои зиёди аҳолӣ
ба таври ҷидцй муайян кардани меъёрҳои онро тақозо менамояд. Аз
ҷумла, ин меъёрҳо, фосила, вақт ва сабаб мебошанд. Истифодаи
меъёри фосила аз меъёри вақт чудонопазир асг. Вақг аз қабили
меъёрҳои мураккабтарин ҳангоми мушаххас кардани муҳоҷират асг,
зеро ба саволи оддии «чй қадар вақг бояд дар ҷойи дигар бошй, то ки
муҳоҷир шумурда шавй? «Дилпурона ҷавоб додан мушкил асг. Басо
мешавад, ки сафари кӯтохмуддат нисбат ба замони тӯлонӣ будан дар
ҷойи дигар, барои фард муҳимгар аст. Аз ин рӯ, меъёри сабаб
муҳимтарин боқӣ мемонад.
Муҳоҷирати аҳолй раванди иҷтимоии мураккаб буда, бо
дигаршавии сохтори иқтисодй ва ҷойгирсозии кувваҳои исгеҳсолй,
афзо1шш мутаҳаррикии иҷтимоӣ ва кори аҳолӣ робитаи зич дорад.
Ҳангоми тахдшш муҳоҷирати аҳолӣ онро вобасга ба як кдтор
нишонаҳо тасниф мекунанд. Ба муҳимтарини ин таснифбандиҳо
тавақкуф менамоем:
1.
Вобаста ба хусусияти убуркунандагони сарҳад муҳоҷирати
хоричӣ ва дохилиро чудо мекунанд.
Муҳоҷирати хориҷй он муҳоҷирагест, ки аз сарҳади давлатӣ убур
карда мешавад. Ҳангоми баррасии муҳоҷирати байнидавлатӣ шаш
гурӯҳи муҳоҷиронро чудо мекунанд: Инҳо одамонеанд, ки барои
зиндагии доимй, бинобар сабабҳои оилавй ё дигар сабабҳо ба
кишвари дигар мераванд: муҳоҷирони меҳнатӣ, муҳоҷирони
ғайрирасмӣ, гурезаҳо, донишҷӯён, тачрибаомӯзон, кормандони илмй,
ҷаҳонгардон, ашхосе, ки барои истироҳат мераванд ва гайра.
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Муҳоҷирати меҳнатй чун гурӯҳи алоҳида ҷудо карда мешавад.
Муҳоҷирати меҳнатӣ - ин тағйир намудани маҳал ба таври ихтиёрй
ва қонунии одамонест, ки доимй дар ягон кишвари алоҳида зиндагй
мекунанд ва муваққатан дар худуди кишвари дигар ба ҳайси
шаҳрвандони хориҷй ё ашхоси бешаҳрванд, бо мақсади ба амал
баровардани фаъолияти меҳнатии пардохтшаванда, зиндагй
мекунанд.
Муҳоҷирати дохилй иваз кардани макони зист дар дохили як
кишвар миёни нохияҳои маъмурӣ ё иқтисодию-ҷугрофй мавзеъҳои
аҳолинишин ва ғайра мебошад. Навъҳои асосии муҳоҷирати дохилӣ
дар шароити имрӯза муҳоҷират аз деҳот ба шаҳрҳо ё ки мухоҷирати
байниноҳиявӣ мебошад.
2. Аз рӯи нишонаҳои замонӣ муҳоҷиратро ба доимй (бебозгашт),
муваққатй, мавсимӣ ва лаппишнок тақсимбандӣ мекунанд.
Муҳоҷирати бебозгашт бо тагйири қагьии ҷойи исгиқомати
доимӣ иртибот дорад. Мисоли чунин муҳоҷират кӯч бастан аз деҳот
ба шаҳр шуда метавонад.
Муҳоҷирати муваққатй ҳиҷрати нисбатан тӯлонӣ, вале аз нигоҳи
замонй махдуд ва ё қаблан муҳлатдошта, ки чун қоида ба фаъолияти
корй дар ҷойи сукунати муваққатй вобасга асг, маҳсуб мегардад.
Ҳиҷратҳои бисёри коргарон аз як кишвар ба кишвари дигар
мувақкдтӣ мешаванд ё худ, муҳоҷирати дохилӣ ба ноҳияҳои дурдаст ё
нообод (масалан, кор мувофиқи шартнома барои якчанд сол) ва
гайра.
Муҳоҷирати мавсимй интиқолёбии ҳамасолаи одамонро дар
давраҳои муайяни сол, масалан, ба ноҳияҳои кишоварзии камодам
дар давраи ҷамъоварии ҳосил ё тобистон ба ноҳияҳои истироҳатӣ ва
гайраро дар бар мегирад.
Муҳоҷирати лаппишнок - ин сафарҳои доимй ба ҷойи кор ё
гаҳсил дар беруни ҷойи исгиқомати худ.
3. Таснифи муҳоҷираг вобасга ба сабабҳои худ дорои аҳамияти
хос мебошад. Дар миёни сабабҳои асосии муҳоҷирати аҳолй бояд
сабабҳои иқгисодӣ ва иҷтимоиро тазаккур дод, ки ҷудо намудани
онҳо аксаран ғайриимкон донисга мешавад. (кӯчидан бо мақсади
иайдо кардани заминҳои озоди кишоварзӣ, ҷои кор, музди кори
бештар ё худ тагйири тарзи зиндагй. Масалан, аз деҳа ба шаҳр, ба даст
овардани мақоми нисбатан баланда иҷтимой ва ғайра).
Инчунин, сабабҳои сиёсй (гурез аз таъқиботи сиёсй,
фишороварии нажодй, мазҳабй, ронда шудан дар иртибот бо дигар
шудани шароити сиёсй ё сарҳадҳои давлатй), ҳарбй (кӯчондан,
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бозовардан, ронда шудан) ва сабабҳои дигар низ накдш зиёд доранд.
Омӯзиши масьалаҳои ҳиҷрати аҳолй, муносибатҳои миллй ва ба ҳам
алоқамандию баҳам таъсиррасонии онҳо, хусусиятҳои инкишофи
онҳо аз ҷиҳати назариявй ва амалй аҳамияти муҳимро касб
намудаавд. Масьалаҳои дар шароити олами муосир инкишофи
муносибатҳои миллй ҳалкунй ва самаранокии онҳо дар тамоми дунё,
аз ҷумла дар кишварҳои ИДМ ба ҷойи аввал баромадаанд.
Ҳодисаҳои навини ҷомеа: махсусан, ҷанги шаҳрвандӣ,
задухӯрдҳои байнимиллй ва умуман бад гаштанӣ муносибатҳои
байнимшшй, намояндагони миллату халқиятҳои гуногунро маҷбур
сохтанд, ки ба худ номи гуреза ё муҳоҷирро шранд.
Чунин масьалаҳо зарурати омӯзиши назариявию сиёсии қиҷрати
миллату халқиятҳоро ба миён меорад, ки аҳамияти муҳими амалй низ
дорад.
4. Аз рӯи шаклҳои амалисозй муқоҷират ба ҷамъияти
муташаккил, ки бо иштироки мақомоти давлатй ё ҷамъиятй ва кӯмаки
иқтисодии онҳо сурат мегирад ва ғайримуташаккил, ки бо кувва ва
маблағҳои худи муҳоҷирон, бидуни ёрии модцй ё ташкилӣ аз ҷониби
ягон муассисае амал мекунад, такси м мешавад.
5. Вобаста ба он, ки интиқоли одамон бо тасмими худи онҳо ё
новобаста ба худи онҳо сурат мегирад, муҳоҷират ба ихтиёрй ва
маҷбурӣ тақсим мешавад.
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4. ХУСУСИЯТҲОИ АСОСИ, УМУМИЯТ ВА МАХСУСИЯТҲОИ
МУҲОҶИРАТИ АҲОЛИ
Равандҳои муҳоҷират дар давраи кунунӣ аз нигоҳи шидцатнокй
иисбат ба ҳамин гуна равандҳо дар гузаштаҳои дур
қиёснашавандаанд. Муҳаррикии муҳоҷирати аҳолй аксаран ба сатҳи шуғл ва
даромад вобаста асг, яъне мегавон гуфт, ки агар сатҳи шугл ва сатҳи
даромади аҳолй баланд бошад, он гоҳ сатҳи раванди муҳоҷиратии
аҳолй паст хоҳад шуд. Дар солҳои охир муҳоҷирати аҳолӣ аз рӯи
микдор нисбат ба солҳои 70-ум ва 80-уми асри гузашта чанд маротиба
афзудааст. Ин ҳолат бо рушди итгилооту
иртиботот ва рафъи
махдудиятҳо дар озодии тагйири макони аҳолӣ шарҳ дода мешавад.
Инчунин, маълумотнокии аҳолӣ дар бораи ҷойҳои нав ва
имконпазирии сукунат, ба фаъолшавии равандҳои муҳоҷирати аҳолй
мусоидат мекунад.
Аммо дар Тоҷикиегон мақомоти муайянкунандаи сиёсат дар ин
соҳа зери мафҳуми «Муҳоҷирати дохилй» кӯчонқцани ихтиёрии
аҳолй ва кӯчонидани аҳолй аз ҷойҳои хатарнок ё худ мавриди
таъсироти равандҳои экзогеий қарордошта ва зери мафҳуми
«муҳоҷирати хориҷй» муҳоҷирати меҳнатй ва бебозгашти аҳолй ба
хориҷа фаҳмида мешавад. Аммо ин андеша дар шарҳу таърифи
муҳоҷират махдуд аст, зеро он на хама намудҳои мавҷудаи
муҳоҷиратро (ҳам дар муҳоҷирати дохилй ва ҳам хориҷӣ) дар бар
намегирад. Таърифи васеътар дар Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикисгон
«Дар бораи муҳоҷират» дода шудааст: «М уҳоҷират - ин ба тарзи
бебозгашт, муваққагп, инчунин мавсимӣ тагйири макон кар дани ашхоси
воқеӣ dap doxwi ва хориҷи Ҷумҳурии Тоҷикистон аст»54. Ин таъриф низ

ҳамчунин на ҳама намудҳои мавҷудаи муҳоҷиратро дар бар мегирад.
Кӯшиш мекунем, ки таърифи дигари муҳоҷиратро пешниҳод
гардонем, ки он тамоми намудҳои муҳочират - ҳам қонунй, ҳам
ғайриқонунӣ, ҳам дохилй ва ҳам хориҷиро дар шароити иқгасодии
гузариш дар бар бигирад.
«М уҳоцират и аҳолӣ —ии мупюҳаррикии фардҳо ва гурӯҳҳои одамон
аст, ки зимни он убури сарҳадоти маъмурӣ ё давлатӣ бо тагйир ё бе
тагйири (муҳоҷирати гайриқонунӣ) макони доимии сукунат сурат
мегирад». Бо такя бар ин таъриф метавон гуфт, ки сабаби бамаротиб

афзудани шумори муҳоҷирон дар куҷо нуҳуфта будааст ва дар
таърифи мазкур ин ҷанбаи афзоиши босуръати шумори муҳоҷирон,
54 Қонуни Ҷ ум ҳури и Т о ҷ и к и с то н « Д ар б о р аи м уҳоҷи рат», № 881, а з 11.12.1999, М аҷл иси О л и и Ҷ Т ва оид
ба ворид н ам удани та гй и р у ил оваҳо ба Қонуни Ҷ Т «Д ар б о р а и м уҳоҷи рат» № 31, а з 10.05.2002.
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ки дар ҷойҳои маскунияти нави худ ба тарзи муЕаққат, вале ба
муддати гӯлонӣ боқӣ мемонанд, ва ба ҳисоб гирифта намешавакд,
дақиқан тазаккур ёфтааст.
Аз ин таърифи муҳоҷирати аҳолй чунин таърифи муҳоҷир низ
бармеояд: «муҳоҷир - ин фардест, ки сарҳади маъмурию давлатиро ба
тарзи қонунӣ ё гайриқонунӣ убур карда, дар цойи сукунати нав бо
тагйир ва ё бе тагйири макони сукунат и доимй ба муддати номуайян
боқӣ мемонад».

Дар бораи намуду шаклҳои муҳоҷират корҳои зиёде навишта
шудаанд. Козински ва Прозеро афкори олимони бисёрро гирд оварда,
таснифи васеътари намудхри муҳоҷиратро пешниҳод кардаанд. Аз
ҷумла онҳо менигоранд: «М уҳоҷират ро бояд аз р ун меъёру натиҷаҳои
гуногун баррасй кард. Онро ба намудҳои зерин тақсимбандӣ кардан
м ум кин аст: аз р уи давомнокй (муваккат й ва доимй); аз vvu м аах/м
(дур ё наздик); аз р ӯи убури сархад (дохилӣ ё хориҷӣ); аз руи чалби
ҳудудӣ (минтақавӣ, вилоятй, киш варй); аз руи кабули тасмим
(ихтиёрй, аз ноилоҷӣ, иҷборӣ); аз р ӯи теъдоди чалбшудагон (инфиродй,
ом мавӣ); аз р ӯи т аукиби ичт ш ю ии муҳоҷирон
(оилавӣ, қавмӣ,
инфиродй): аз р уи ташкили сиёсии м ухочиуат (кафолагпй, ихтиёрй); аз
р у и сабаб (иқтисодӣ ва сабабҳои дигар); аз руи максад (навписандй,
анъанавй)»55. Чунин усул, ба назари мо, барон дар бар гирифтани

тақрибан тамоми намудхри муҳоҷират имкон медихдд.
Аз баррасии адабиёти мавчуда лида мешавад, ки намудхри
асосии мухрчират иборат аз намудхри зайланд: ихтиёрй, доимй,
гуреза, кӯчондашудагони дохилй, муҳоҷирати меҳнатии иҷборй,
мавсимӣ ва муваққатй. Муҳочирати лангариро (маятниковый)
метавон муҳаррикй номид, зеро дар он
як шарти муҳоҷират тагйири макони зист кардани одамон ба тарзи доимй ва ё муваққатй
амалй намегардад.
Усули дигар хангоми таснифи муҳоҷират метавонад ба хдсоб
гирифтани таъсири омилҳои барангезандаи муҳоҷират бошад. Ошкор
намудани омилҳое, ки ба рушди равандҳои мавридд назар таъсир
мерасонанд, барои муайян кардани сиёсат дар ин ё он соҳа нақши
ҳалкунанда дошта, имкон медиҳад оқибатҳои манфӣ рафъ ва шароити
мусоид фароҳам сохта шавад, равишҳои мустақим ё ғайримустақим
истифода шуда, барои тагйири оқибатҳои манфӣ ба мусбат замина
офарида шавад.

55 Kosinski & R. Mansell Prothero, 1975 “People on the move”. Studies on internal migration, edited by Leszek
A . , By M ethuen & Co Ltd. London, p-9.
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Омилҳои таъсиррасон ба муҳоҷират метавонанд инҳо бошанд:
иқтисодй, иҷтимой, демографӣ, сиёсй, этникӣ ва равонй. Омили
равонӣ фавкулодца муҳим аст, зеро рафъи садди равонӣ ҳангоми
омодагирии фард барои муҳоҷират, мутобиқшавӣ дар ҷойи нав ва
билохира ҷиҳати дарки он, ки чаро яке муҳочир мешавад, дигаре
маҳалли муқимйи хешро афзалгар медонад, нақши муайянкунанда
дорад.
Дар аксари маъхазҳои илмй (шӯравй, русӣ ва ғарбй) зери
мафҳуми муҳоҷирата ихтиёрй он намуди муҳоҷират фаҳмида
мешавад, ки бо ташаббуси худи фард сурат мегирад ва намуди иҷборй
он муҳоҷиратест, ки барангезандаи он ошшҳои экзогенӣ мебошанд.
Чунин усули арзёбии раванди муҳоҷират, ба ақидаи мо, яктарафа аст,
гарчӣ аз нуқтаи назари қабули тасмим чунин таснифи намудҳои
муҳоҷират ва ташреҳи он ҳаққи мавҷудият доранд.
Дар ҳар сурат, ашхоси фаъолу моил ба муҳоҷират бар асари
омилҳои эндогенй (иқтисодй, ичдимоӣ, демографӣ, сиёсй, фарҳангӣ,
мазҳабй, равонй, солимӣ ва муҳоҷирати вобаста, яъне волидайни
пиронсол ва фарзақцони хурдсол) ё экзогенӣ (омилҳои ниҳодй ё сиёсй
ва муҳнти зист) бештар мугаҳарриканд. Бинобар ин, дуруст несг, ки
муҳоҷирати бар асари омилҳои эндогенй суратгирандаро танҳо ба
муҳоҷирати ихтиёрй мансуб донист. Маъмулан, чунин фармудаҳо ба
далелҳои зайл асос ёфтаанд: масалан, аксари муҳаққиқон бар ин
иазаранд, ки одамон бо хоҳиши худ муҳоҷират мекунанд, на зери
фишори ҳокимиятҳо ва офатҳои табий ва бо ин розӣ шудан мумкин
аст. Яъне, ин гуна муҳочиратро ихтиёрй номидан дуруст аст. Аммо
ҳамагуна муҳоҷират бар асари омиди адоҳида ё маҷмӯи омидҳо сурат
мегирад. Чунонки зикр гардид, омидҳои эндогенӣ афрод ё оммаи
мардумро ба муҳоҷираг таҳрик медиҳанд. Ҳар омили таҳрикдиҳанда
худ ба худ пайдо намешавад, чизе ба он мусоидат мекунад. Ин ҷо
тазаккур бояд дод, ки фаъолии муҳоҷирати аҳолӣ аксаран аз сатҳи
шугл ва даромад дар макони аслии муҳоҷирон ва қаноатмандии
эҳтиёҷоти хонаводаҳои онон вобаста аст. Яъне, фаъолии муҳоҷирати
аҳолӣ бо сатҳи шуғл ва даромади аҳолй пайвастагии мутақобила
дорад. Аз ин бармеояд, ки бадшавии вазъият дар ин ё он соҳаи ҳаёги
ҷомеа, тамоми хонавода ва ё афроди алоҳидаро ба муҳоҷират маҷбур
мекунад.
Муҳоҷирати бар асари омилҳои эндогенй сураттиранда, бешак
метавон гуфт, ки иҷборист ва аксари муҳаққиқон инро тазаккур
медиҳавд.
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Ба назари мо, муҳоҷирати бар асари омилҳои эндогенй ва
экзогенй суратгирандаро, бо назардошти таьсири пн ё он омили
алоҳида ё маҷмӯи омилҳо бояд чун муҳоҷирати иҷборӣ арзёбй кард.
Агар ба муҳоҷираг аз мавқеи қабули тасмим нигоҳ кунем, он гох
имкон дорад онро ба ихгиёрй ва иҷборй тақсимбандй кард.
Дар кори худ мо омилҳои барангезандаи муҳоҷирати дохилиро
ба ду гурухи калон - эндогенй ва экзогенй тақсим мекунем.
I. М уҳоҷират и doxwiuu аҳолй, ки бар асари омичҳои экзогенй
барангехта шудааст, ҷаибаҳои зерииро дарбар мегирад:

1) аҳолии аз манотиқи хатари экологидошта кӯчонидашуда;
2) аҳолии бар асари офатҳои табий (обхезй, хушксолӣ, сӯхтор, ярч,
заминларза) кӯчошщашуда;
3) муҳоҷирати марбуг ба заволёбии муҳити зист бар асари
фаъолияти инсон;
4) гз'резагон ва ашхоси кӯчонидашудаи дохигй (бар асари
муқовиматҳо, яъне омили сиёсй).
II. М уҳоҷират и doxwiuu аҳолӣ, ки бар асари омилҳои эндогенй
барангехта шудааст, ҷанбаҳои зеринро дар бар мегирад:

1) муҳоҷирати дохилии мувакдагй ва мавсимии мехнатй:
- дар соҳаи сохтмон;
- дар соҳаи тиҷорат;
- дар соҳаи хидматрасонй;
- дар соҳаи наклиёт;
- дар соҳаи хидматҳои шаҳвонй.
2) кӯчониши ихтиёрии аҳолй бо кафолати давлат;
3) мухоҷирати дохилии бебозгашт вобаста ба пахншавии худудии
он: - дохилиҷумҳуриявӣ;
- дохиливилоятй;
- байнивилоятӣ;
- байниноҳиявй.
4) муҳоҷирати лангарии ;аҳолй (мутаҳаррикӣ) дар атрофи
шаҳрҳои калони кишвар.
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5. МУҲОҶИРЛТ ЧУН РАВАНДИ ИЧДИМ ОИЮ
ДЕМОГРАФИ, ОМИЛҲО ВА ВАЗИФАҲОИ ОН
Муҳоҷирати аҳолй ба рушди: ҷамъиятй тавассути иҷрои
вазифаҳои худ таъсир мерасонад. Вазифа - ин нақшест, ки муҳоҷират
дар фаъолияти ҳаётии ҷомеа иҷро мекунад. Мутобиқи консепсияи
таҳияшуда муҳоҷирата аҳолй вазифаҳои танзимӣ: ё худ инварианта,
ба мисли
суръатбахшй, азнавтақсимкунӣ ва селективиро иҷро
мекунад. Моҳияти ин вазифаҳо аввалан, ба офаридан ва афзудани
мутаҳаррикии ҷуғрофии инсон вобаста аст, ки тагйири макоии зисти ӯ
ба дигаршавии хусусията иҷтимоию равонии одамон, васеъшавии
доираи назар, андӯхтани дониш дар соҳаҳои гуногуни ҷомеа,
табодули таҷрибаи корӣ ва заковати истеҳсолй, рушди шахсият, зиёд
гардидани эҳтаёҷота
моддӣ, иугамоӣ - маънавй ва ҳамоиши
фарҳанги милпй мусодцат мекунад. Баъдан, дар азнавтақсимкунии
(такрористеҳсоли аҳолй) микдории аҳолй дар тамоми ҳудуди кишвар,
яъне хусусията ин вазифа бо хосията ҳудудии он заминасозй
гардидааст. Бояд тазаккур дод, ки амали азнавтақсимкунй шумораи
аҳолиро афзоиш медиҳад, ба ҷараёни рушди равандҳои демографӣ
. таъсир мерасонад, зеро муҳоҷирон дар бозгавлиди аҳолй, бахусус, дар
* он ноҳияҳое, ки ҳараката табиии аҳолӣ нисбатан суст аст, иштарок
менамоянд. Сеюм, тагйири сифати аҳолии ноҳияҳои гуногун дар
минтакдҳои аҳолинишине, ки муҳоҷирата гурӯҳҳои мухталифи
иҷтимоию демографӣ нобаробар хастанд. Вазифаи баланд кардани
суръати ҳаракати аҳолӣ, азнавтақсимкунй ва селектавй дар намудҳои
гуногуни муҳоҷират худро ба тарзҳои мухталиф зоҳир месозанд. Дар
муҳоҷирати номураттаб ё тасодуфӣ мақоми бештар ба вазифаи рушди
мутаҳаррнкй гааллуқ дорад. Ба дигар шаклҳои муҳоҷират ҳамаи
вазифаҳои азнавтақсимкунӣ ва селектавй хосанд, ки онҳо ба рушди
аҳолӣ мусоидат мекунанд.56 . Дақиқсозии ин вазифаҳо барои муайян
кардани вазифаҳои иқгисодй ва иҷтимой имкон медиҳад
Яке аз вазифаи муҳими иқтисодй-ин таъмиш! мутобиқата микдор
ва сифати талабот ва пешниҳодоти қувваи корй аз рӯи ихтисос ва
дараҷаи тахассусии гуногун дар ноҳияҳои мухталифи кишвар ва
нуқгаҳои аҳодинишин мебошад. Аз нуқтаи назари иқгасодй омилҳои
асосии муҳоҷират дар шароита мавҷудаи тақсимота ҷойҳои корй
тафриқаҳои ҳудудй, соҳавй, иҷгамоӣ ва ҷуғрофй, сатҳи некӯаҳволии
модцӣ, шароита корй ва маишии одамон мебошанд.*45
56 Заславская Т .И . М уҳоҷи рати аҳолии деҳот,1970.- С.13-14
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Вазифаи иҷтимоии муҳоҷират яке аз роҳҳои муҳимтарини
мутаҳаррикии иҷтимоии фардҳо ва гурӯхҳои иҷтимой, ҳам аз дидгохи
уфуқӣ ва ҳам амудӣ мебошад. Вазифаи асосии иҷгимоии муҳоҷират
таъмини ҳарчй бештари эҳтиёҷоти шахс аст. Тасаввуроти иҷтимоӣ
дар бораи омилҳои муҳоҷират бо тахдили таъсири раванди
шаҳрнишинӣ бо болоравии накщи шаҳрҳо, паҳншавии васеи матбуот,
садо ва симо ва таблиғи тарзи зиндагии шаҳрӣ дар деҳот робита
дорад.
Вазъи демографии ҷумхурӣ имрӯз ба ташаккулёбй ва сифати
бозори меҳнат таъсири калон мерасонад. Тоҷикистон ба гурӯҳи
мамлакатҳои суръати афзоиши табии аҳолиаш баланд дохил мешавад.
Мувофиқи маълумоти оморй, ки суръати афзоиши табиии ах,олй дар
ҷумҳурӣ солҳои 90-уми қарни XX ба 2,7% баробар буд, айни ҳол то
2,2% кам шудааст, аз ҷумла суръати афзоиши ақолии шаҳр 2,4% ва
аҳолии деҳот бошад, 2%-ро ташкил додаасг. Ин нишондиҳанда гувохд
зиёд гардидани ҳисеаи аҳолии шаҳр дар шумораи умумии аҳолй ва
нисбатан паст гардидани сатҳи таваллуд гардидааст. Коэффитсиенти
умумии таваллуд дар ҷумҳурӣ дар соли 2006-ум 26,7 промил (% о) ва
соли 2016-ум бошад - 26,6%о , яъне ба ҳазор нафар аҳолиро ташкил
медиҳад. Аслан афзоиши ин нишондиҳанда аз зиёдшавии шумораи
мутлақи аҳолӣ ва хусусан, шумораи аҳолии аз лиҳози демографй
фаъол вобаста аст. Тибқи маълумоти оморй соли 2016 ҳиссаи кӯдакон
ва наврасони то синни 14- сола 3009,6 ҳаз. нафарро ташкил дода, беш
аз 34 фоиз аз теъдоди умумии аҳолиро ташкил медиҳад. Ҳамчунин,
сатҳи фаъолнокии занони қобили меҳнат хеле паст мебошад. Ҳол он,
ки хиссаи чунин табақаи аҳолй дар ҷумхурӣ ба 29 ф о т баробар аст.
Ба хдсоби миёна ба 100 нафар занон 312 нафар кӯдак рост меояд. Дар
шаҳр ин нишондиҳанда 252 нафар, дар деҳот бошад, 337 нафар
кӯдаконро ташкил медиҳад.
Бояд зикр намуд, ки дар тӯли 10 соли охир коэффитсиенти
умумии таваллуд нисбатан паст гардидааст, ки пасгравии ин
нишондиҳанда сабабҳои гуногун дорад, аз қабили:
- нисбатан беҳтар гардидани сатҳи зиндагонии аҳолй;
- баъди муҳоҷират тагйир ёфтани рафтори идгимоии муҳоҷирон:
- татбиқи сиёсати давлатй дар самти банақшагирии танзими оила.
Ҳамин тариқ, афзоиши табии аҳолй дар ояндаи наздик ҳаллу
фасли як қатор масъалаҳои асосиро тақозо менамояд, ки муҳимтарини
онҳо масъалаи бо ҷойҳои корӣ таъмин кардани аҳолии қобили меҳнат
ба ҳисоб меравад.
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Чуноне, ки маълум асг, Чумҳурии Тоҷикистон ба гурӯҳи
давлатхре дохил мешавад, ки афзоиши баланди табиии аҳолй ва
нишондиҳандаҳои пасти сифатнокии он, аз ҷумла шаклҳои анъанавии
нигохдории оила ба он хос мебошад. Тибки маълумотҳои оморй
тагйирёбии динамикаи шумораи аҳолӣ дар мудцати 16 сол чунин аст.
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Дар ҷумҳурӣ афзоиши босуръати шумораи аҳолй дида мешавад.
Дар солхои 2001-2016 шумораи аҳолӣ 2 367 ҳаз.наф. афзудааст. Агар
афзоиши динамикаи шумораи аҳолиро дар давоми солҳои 2001-2016
дида бароем, он 37,1%-ро ташкил додаасг.
(Агар соли 2000 ба сифати нишондиҳандаи муқоисавӣ қабул
карда шавад, пас соли 2010 афзоиши мутлақи шумораи аҳолй нисбат
ба ин давра 1438 ҳаз. наф. ё 23%-ро ташкил додааст. Аз ҷумла, аз
ҳисоби афзоиши табий (1563 ҳаз.наф. ё 25%) ва аз ҳисоби муҳоҷират
(125 ҳаз. наф. ё 2% кам) шудааст.)
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Тибки маьлумотҳои оморй, тагйирёбии шумораи аҳолй дар
ноҳняҳо ва вилоягҳои ҷумҳурӣ дарсолҳои 2000-2017 чунин аст:
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Шумораи аҳоли (ҳаз.наф.)

пама

и an#

гоп

Марҳилаи ҷоннокшавии ниебии иктисодӣ, ки он аз соли 1998 шурӯъ
мегардад, имрӯз боиси фаъолнокии иқтисодии аҳолй гардвдааст. Агар дар
солҳои 1990-1999-уми асри XX бар асари пасгравии исгеҳсолот теъдоди
аҳолии дар иқгасодиёг фаъол ба 180 хдзор нафар кам гардида бошад, пае
соли 2017 сатқи аҳолии дар иқгасодиёт фаъол нисбат ба теъдоди умушш
аҳолӣ 28 фоизро ташкил мекунад (2438/8743*100).
Сагхд паста даромади аҳолӣ ва нафакд низ ба бозори меҳнат таъсири
манфӣ мерасонад. Тақрибан 43 фоизи мардони нафакдхӯр ва 15 фоизи
занони нафакдхӯри синну соли аз 60 боло, фаъолюгга меҳнатиро идома
дода истода, дар соҳахри гуногуни иқгисодиёт кор карда истодаанд.
Хднгоми таъмини рушди босурьата иқгасода, инчунин мавриди
назар карор наёфгани шуғли дуввум, низ аз омилҳое мебошанд, ки ба
ташаккулёбии бозори мехнат таъсири манфй мерасонанд. Мавҷудияти ин
омил ба афзоиши бекории мутлақ ва пинҳонӣ м^^соидат мекунад. Дар
ниҳояти кор муҳоҷирати меҳнатии дохилӣ ва хориҷӣ аз доираи танзим
берун мемонад. Дар навбати худ, сатхд баланди (5екорй соли 2016 дар
ҷумхурӣ (теъдоди бекорони расман ба қайд гирифгашуда 54 ҳазор
нафарро ташкил мекунад), 2,3%шумораи ахолии фаъоли иктисо.'шро дар
бар гирифтааст, ки арзиши нерӯи кориро дар бозори мехната дохилӣ ва
хориҷӣ коҳиш медихад.
Паст будани арзиши нерӯи корӣ боиси он мегардад, ки теъдоди
нисбатан ками бекорон бо кор таъмин карда мешавад ва аксарияти
захираҳои меҳнатӣ ҳамчун муҳоҷир берун аз ҷумхурй кору ^иъолют
менамояцд. Авҷшрии раванди муҳоҷирата меҳнатаи ахоши! кишвари мо
ба паст шудани сатхи зиндагй, набудани ҷои кор ва даромади игдисодии
онҳо вобаста асг. Ғайр аз ин, ба афзоиши муҳочирати меҳнатии ;аҳолӣ ба
маҳалҳои дигар, садцу монеаҳои табиию идгимой ню таъаф
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расонвдаавд. Чунончй, бар асари руищи босуръати илму технология ва
пешрафпги саноату воситаҳои накдиёт, касбу ихтасосҳои зиёд
мохдягашонро гум кардаавд. Дар баробари ин, минбаъд хам, садаи 21
ҳамчун асри рущди технологиям итшлоотию коммуникагсионй ва
ҷаҳонишавии иқгасодиёт ба равадди муҳоҷират таъсири бешгхаре хоҳад
расовд.
Яке аз чунин монеаҳо тагйирёбии муҳити атроф, ки он боиси
тагйири макони зисти одамон шудаасг, ба ҳисоб меравад. Сарфи назар аз
он, ки ин фарсудашавй бар асари фаъолията худи инсон ва офата табий
фаро расвдаасг, он суръати мухоҷиратро метезонад. Аз ин нигоҳ, таъсири
фаъолияги инсон ба табиат, яъне муносибати берахмонаи ӯ нисбат ба
муҳита атроф сабаби павдоиши шаклҳои гуногуни муҳоҷирати вдбории
вобаста ба тагйирёбии муҳити зисг гаштаасг. Тафовути ин шакли
муҳоҷират аз муҳоҷирате, ки бо сабабҳои сиёсй ба вучуд меовд, дар он асг,
ки омили асосй заволи муҳити зисг ҳисобвда мешавад.
Таъсири тагйирёбии муҳита зисг ба раванди инкишофи муҳоҷирати
аҳолӣ як самта нави таҳкиқота илмй асг, ки аз гузаштаи на он қадар дур
ибтвдо мегирад. Бар асари афзошни аҳолй ва рушди истеҳсолоти
чумхуриамон муҳити зисг рӯ ба таназзул овард ва ин раванд идома дорад.
Яъне, афзоиши ахолй ва муносибати бераҳмонаи ӯ ба табиат, ки дар
пайёмад коҳиши захираҳои табии фарсоиши табиатро ба бор дорад,
солҳои наздик эҳтимол боиси мухоҷирати оммавии иҷбории аҳолгш
мшггақаҳо гашта, сабаби павдоиши буҳрон гардад. Феълан оссби
зиёнбори дигаргуниҳои ҷццдии харобиовари табий на танҳо дар кишвари
мо, балки дар чаҳони муосир аз зиёне, ки бар асари ҷангҳои гуногун
расидаасг, беиггар аст.
Танҳо дар давоми 15 соли охир ах,олшз ҷумхурии мо соле 2 фоиз, яъне
хар сол наздики 140 ҳазор нафар зиёд мегардад. Мувофики матлумотҳои
барӯйхатгирии соли 1926, тездоди аҳолии ҷумҳурй 1 032 ҳаз. нафарро
ташкил дода, дар давоми 90-сол шумораи аҳолӣ 8,5 -маротиба афзудаасг.
Тибқи маълумоти барӯйхатгирии охирони cojhi 2010, шумораи умумии
аҳолӣ ба 7564,5 ҳаз. наф., аз ҷумла 3817,0 хаз. наф. мардҳо ва 3747,5 хдз
нафар занонро ташкил додаасг. Тибвд омори солонаи Ҷумҳурии
Тоҷикисгон, ки соли 2017 ба нашр расидаасг шумораи ахолии доимии
чумхурй дар охири соли 2018 9,200 хаюр нафарро ташкил намудаасг. Ин
радам аз он шаҳодат медихад, ки минбаъд ҳам ақолй афзуда, боиси
коҳиши бештари захирахои табий, фарсоиши муҳити зисг ва авҷгирии
[хтванди муҳоҷирати ахолй мегардад. Аз ин рӯ, ҷилавпфгш вдаддати
муҳоҷирати аҳолӣ аз мавзеъҳои хав4»нок ба ҳалли проблемам афзоишу
зичии ахолй вобаста асг. Заволи тадричвд табиат бар асари фаъолията
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инсон падидомада, дар айни замон коҳиш додани муҳоҷирати фаъол аз
вазифаҳои муҳими имрӯзу фардо мебошад. Барой расидан ба ин мақсад,
боад пеш аз хама дар ҳалли масъалаи балавд бардоштани сатхд
маърифати экологии аҳолӣ қадами устувор гузошта шавад.
Хдмин тариқ, ба равацци ташаккули бозори меҳнати ҷумхурӣ
омилҳое таъсири амиқ мерасонанд, ки аз нигохи устувориягу
швдаатнокии худ имрӯз ва дар оянда низ ҳамчун омилҳои
нигаронкунадца боқӣ мемонанд. Табиист, ки аз байн бурдани онҳо
татбики сиёсати иқгисодй ва иҷгимоии самарабахш ва мақсадноки
давлатиро барои муддати тӯлонй тақозо менамояд.
Дар тӯли 10 сол, аз соли 2009 то соли 2018, афзоиши захираҳои
меҳнатӣ ба андозаи 24,19% сурат гирифтаасг. (ниг. Диаграммаи 1). Дар
тӯли давраи мазкур, шахсоне, ки дар байни солҳои 1994 ва 2003
таваллуд шудаанд, ба синни қобили меҳнат (15 сола) расидаанд.
Афзоиши табии аҳолй дар тӯли даҳсола аз соли 1994 то соли 2003,
17,24% -ро ташкил дод, ба ҳисоби миёна барои ҳар панҷ сол 8,62%
афзоиш ёфтаасг. Ҷадвал нишон медиҳад, ки дар тӯли панҷсолаҳои
оянда (2004-2008, 2009-2013 ва 2014-2018) суръати афзоиши аҳолӣ зиёд
мешавад, ки боиси афзоиши захирахои меҳнатй дар 15 соли оянда
мешавад, вакте ки шахсони таваллудшуда аз соли 2004 ба синну cojbi
қобили меҳнат мерасавд.
Диаграммаи 1 .
Афзоиши ахолП ва захнраҳои мехнатП дар ланч
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Ҳамин тавр дар назардошти сатҳи баланди таваллуд дар
тӯли 15 соли охир, бояд интизор шуд, ки суръати афзоиши
захирахои меҳнатӣ дар тӯли 15 соли оянда баланд боқӣ мемонад
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6. ОМУЗИШ И ОМИЛҲОИ МУҲОҶИРАТ
Ба андешаи олими рус И.В. Переведенсев, муҳоҷирати аҳолӣ бар
асари сабабҳои зиёд сурат мешрад. Омилҳои муҳоҷират-сабабҳои
амиқгарини муҳоҷиратанд. Мақсади асяии муҳоҷират инъикоси
сабабҳои муҳоҷират дар шуури муҳоҷирон маҳсуб меёбад. Сабаби он
чизесг, ки натиҷа ё амалро заминасозӣ мекунад. Ҳалқаи мобайнӣ
миёни омилҳо ва фаъолиятҳо муҳоҷирагро ба ду гурӯҳ ҷудо мекунад.
Онҳое, ки аз одам - фард пуштибонй мекунанд-омилҳои субъективӣ ё
мугризона башумор мераванд ва онҳое, ки аз «ҷамоат» пуштибонй
мекунанд - объективона ё воқеъбинона мебошанд. Таснифи омилҳои
воқеӣ чунинанд: табиӣ ва ҷамъиятӣ. Табиӣ-ин худуди тафриқаҳо дар
шароити табиӣ ва омилҳои ҷамъиятй-фарқҳои ҳудудй дар шароити
ҷамъиятӣ. Омилҳои ҷамъиятй инҳоянд: демографй, ичтимоӣ,
иқтисодй, табий, иҷгимоию равонй.57
Барои муайян намудани омилҳои муҳоҷират сабабҳои
муҳимтарин ба кӯчидан водоркунанда ва таҳрикдиҳандаи одамонро
муайян бояд кард.
Омилҳо дар муайян кардани сиёсат дар ин ё он соҳа аз тариқи
рафъ ё эҷод кардани монеаҳо ё шароити бо роҳи мустақим ё
,1 айримусгақим, мусоидаткунанда иақши ҳалкунанда доранд, то ин ки
‘натиҷаҳои манфй хусусияти мусбат пайдо кунанд.
Омӯзиши омилҳои ба муҳоҷирати аҳолй таъсиркунанда ақамияти
xocii дорад, зеро ки ҳангоми таҳқиқи ин падида ба тахдили омилии
равандҳои ҳичратие, ки дар ҷомеа сурат мегиранд, аҳамияти махсус
дода мешавад. Омилҳои бо муҳоҷирати ақолй таъсиркунанда гуногун:
иқтисодӣ, иҷтимоӣ, демографӣ, сиёсӣ, табиию иқлимӣ, згникӣ ва
инчунин равонй буда метавонанд, зеро маҳз гузаштан аз монеаи
равонй ҳангоми омодагирӣ ба ҳиҷрат нақши фаъол дошта бошад ҳам,
нале, замони мутобиқшавй ва ё нашудан ба ҷойҳои нав ва билохира,
Iupon дарки он, ки чаро баъзеҳо муҳоҷир мешаванд ва баъд дар ҷойи
чисти худ монданро авло медонанд), вобаста аст.
Алҳол чунин омилҳоро номбар кардан мумкин аст.
1. Омилҳои иқтисодӣ. Муҳоҷирати меҳнатии хориҷӣ барои қисми
Н1СД11 аҳолӣ ягона роҳи халосӣ аз вазъи баамаломадаи ичдимоию
шстсодӣ мебошад.
2. Омилҳои демографй шумораи аъзои оила, таносуби ҷинсҳо,
|н >му ганосибии ҷинсй дар синни издивоҷ, тақсимбандии сиюгусолӣ бо
нобастагии шадвд (бо аҳолии ҷавон ва пир), сатҳи таҳсилоти аҳолиро
"11г|н?оеденссв В .И . Р авиш ҳои омӯчиши м уҳоҷи рати ахолй. М. 1975.
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дар бар мегиранд. Чунин омилҳо, аксаран бо эҳтиёҷоти иқтисодӣ,
яъне буҷети хонамоликй вобаста аст.
3. Омилҳои иҷтимоию фарҳангй инҳоро фаро мегиранд: таъмин
будан бо хизматрасонии тиббӣ ва таҳсилогӣ, нақши гурӯҳи этникй ва
билохира, мутобиқшавй ба макони интихобгардида (омилҳои
фарҳангй метавонанд сабаби тарки макони зист кардан, чун
аксуламал ба қаноатманд набудан ва дарёфт накардани эҳтиёҷоти
фарҳангй бошанд). Равандҳои мутобиқшавии муҳоҷирони корӣ ба
хориҷ, мутобиқ шудан ба шароити нави корй ва умуман зиндагӣ
аҳамияти зиёд доранд.
Ба омилҳои муҳими мутобиқшавӣ ва ҳамзамон ба мушкшшҳои
асосии кор дар хориҷа бояд донистани забони кишвари пазирандаро
маҳсуб донист.
Таассуботи «Зидди муҳоҷиратие», ки дар миёни баъзе кишварҳои
аҳолии Федератсияи Россия вуҷуд дорад, боиси муносибати
табъизомез дар бозори кор ва манзил мегардад, ки ба ҳамоиши
муҳоҷирон ба ҷомеа монеа эҷод мекунад ва намегузорад, ки онҳо бо
фарҳанги Россия наздиктар ошно шаванд ва забонро беҳтар аз бар
намоянд.
4. Омили сиёсӣ ташаккули ҷараёни муҳоҷиратро аз Тоҷикисгон
таҳрик бахшид, ба нооромиҳо ва ҷанги шаҳрвандӣ боис гардид ва
таконҳои иҷтимоию сиёсиро барангехт. Бесуботиҳои сиёсӣ дар огози
солҳои 90-ум одамони зиёдеро дар Тоҷикистон маҷбур сохт, ки
хонаҳои худро тарк намуда, ба ҷойҳои дигар кӯч банданд.
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7.

НИШОНДИҲАНДАИ МУҲОҶИРАТ.МЕТОДҲОИ ҲИСОБИ
Ш УМОРАИ М УҲОҶИРОН
Барои омӯзиши равандҳои муҳоҷират ду гурӯҳи асосии
нишондихандаҳоро ҷудо мекунавд: мутлақ ва нисбӣ.
Ба нишондиҳандаҳои мутлақ инҳо мансубанд: шумораи омадагон
- v + ; рафтагон - v-, тафовути байни онҳо (v+ - v-) салдои муҳоҷират ё
муҳоҷирати соф (нетто) - и муҳоҷиратро ташкил медиҳад. Ҷамъи
омадагон ва рафтагон (v + - v-) гардиши муҳоҷират аст, ки онро
муҳоҷирати маҷмӯӣ ё брутто (маҷмӯъ) - и муҳоҷират низ мегӯянд.
Ҳаҷми собити муҳоҷират метавонад ҳам мусбат ва ҳам манфй
бошад, дар сурате, ки шумораи рафтагон аз омадагон зиёд бошад.58
Гардаши муҳоҷират (муҳоҷирати умумй, ҳаҷми нохолиси
муҳоҷират) чун бузургии маҷмӯии кӯчиш дар ҳудуди муайян дар
давраи муайяни замон аст.
Нишондиҳандаҳои нисбии муҳоҷират хусусияти гуногунтаркибаи
бештар
доранд,
ки
онҳо
ифодакунандаи
муносибати
нишондиҳандаҳои мутлақ ҳам дар миёни худ ва ҳам бо шумораи
аҳолй мебошанд. Масалан, нисбат ба ҳаҷми собити муҳоҷират бо
муҳоҷирати умумй самаранокии ҳаракати аҳолиро тавсиф менамояд.
Патиҷаҳои ин нишондиҳанда аз 0 то 1 дар ҳолати калавишанд.59
Ба ҳайси тавсифи нисбии иқгидори муҳоҷират метавонад
ҳамчунин зариби (коэффитсенти) фаъолнокии муҳоҷират амал кунад.
Мафҳуми фаъолнокии муҳоҷират суръати онро дар гурӯҳҳои
муайяни ҳудудию демографй тавсиф менамояд ва бо касри дуруст
ифода мешавад, ки сурати он - шумораи муҳоҷирон (омадагон,
рафтагон ё ҷамъи онҳо) ва махраҷ-шумораи миёнаи аҳолй дар ин
давра мебошад.
Адади моҳияти васатй (зариби фаъолноки муҳоҷират) ба як
баробар аст. Аз ин рӯ, метавон гуфт, ки дар ноҳияҳое, ки моҳияти
зариби фаъолнокии муҳоҷират аз як баланд аст, он ҷо фаъолнокии
баланда робитаҳои ҳиҷратӣ мавҷуд аст ва баръакс. Афзалияти
нишондаҳандаҳои зарибҳои фаъолнокии мухоҷират дар он аст, ки
барои хдсоби онҳо дар даст доштани ҳисоботи оморй дар бораи
сохтори аҳолии ҳиҷраткупанда кифоя аст, то дар бораи мавзуи
маврида назар натиҷагарй карда шавад.60
Фоизи шидцатнокии воридшудагон чунин таносуб дорад:
' Денисенко М .Б ., Х ореев Б.С., И он ц ев В .М . М и грац и ол оги я. М ,1989М ГУ.. -С.23-24
м,\имон ҷ о . -С. 24-25
М((робев О Д . М и грац и я населени я (вы пуск первы й теория и п р ак ти к а и с с л ед о в ан и я ). М , 2 0 0 1 С44.
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р..

Ki} = - -----}J- X 1000
*—

Ш +si

инҷо:
p‘i - шумораи омадагон ба ноҳияи j аз ноҳияи i;

т

I
t=i
т
5

,

- маҷмуи шумораи омадагон ба ноҳияи j аз ноҳияи i;

>

- аҳолии ноҳия i дар давраи t= l шумораи умумии аҳолии
ноҳияҳои таркшаваьда, ки бо онҳо ноҳияи j робитаҳои ҳиҷратӣ
дорад:
Коэффитсиенти шиддатнокии хориҷшудагон чунин аст:
A t—
ут
q
Кц =
“ X1000
Ы

инҷо:
- шумораи рафтагон аз ноҳияи j ба ноҳия
- маҷмӯи шумораи рафтагон аз ноҳияи j ба ноҳияи i;
- шумораи миёнаи солонаи аҳолӣ.
Нишондиҳандаҳои муҳоҷират-тавсифҳои рақамии мутлақ ва
нисбии раванди муҳоҷират дар дараҷаҳои гуногуни он чунинанд;
муҳоҷирати
эҳтимолй,
кӯчидан,
мукдмшавии
навомадҳо;
истифодашавандаҳо дар таҳлили вазъи муҳоҷират дар сатҳи кишвар,
минтақа ё мавзеъҳои сукунат. Нишондиҳандаҳои муҳоҷират
метавонавд сатан умумии серҳаракатии аҳолии худуд, миқёс, сохтор,
самтҳо ва самарбахшии чараёни муҳоҷират дар ин ё он давраро
муайян кунанд.
Аксаран ин нишондиҳандаҳои тақрибию нисбӣ (зарибҳои
муҳоҷират), ба муқоисаи нишондиҳандаҳои мутлақ (омадан, рафтан,
равандҳои афзоиши муҳоҷират, ҳаҷми собити муҳоҷират, гардиши
муҳоҷират ва ғайра) бо ҳисоби миёнаи маҷмӯи аҳолии омӯхташаванда
дар давраи муайян асос ёфтаанд. Бо мақсади муқоиса бо
нишондиҳанда ҳаракати табиӣ зарибҳои муҳоҷират, чун қоида аз
рӯйи ҳисоби ба ҳар 1000 нафари худуди марбута ё гурӯҳи иҷтимоию
демографии аҳолӣ ҳисоб карда мешавад. Дар назарияи муҳоҷират ва
амалияи он нишондиҳандаҳои м;таодирати эҳтимолӣ ва муқимшавии
навомадҳо камтар аз ҳама таҳқиқ шудаанд.
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Ба ҳайси умумитарин нишондиҳандаҳои муҳоҷирати эҳтимолӣ
метавонанд бахше аз муҳоҷирони эҳтимолй (ашхосе, ки тасмим
гирифтанд, ки аз макони худ мераванд, вале ҳоло қарори худро амалӣ
накардаанд) ва иддаи марбутаи устувор ҳам дар ҳайати тамоми аҳолй
ва хам дар таркиби гурӯхҳои иҷтимоию демографии он (аз рӯйи ҷинс,
синну оол, миллат, касб, таҳсилот, мақоми оилавй, ҷойи таваллуд,
ҷойи зисти пешина ва ғайра) исгифода шаванд. Сатҳи серҳаракатии
хиҷратии эҳтимолй дар байни аҳолии худудҳои гуногун бештар аз
хдма мувофиқи натиҷаҳои татбиқи муқаррароти муҳоҷиратӣ арзёбӣ
мегардад. Нишондиҳавдаи дақиқгарин cai-ҳи серҳаракатии ҳиҷратймиқцори кӯчиданҳо дар тӯли ҳаёти гузаронида барои ашхоси синну
соли муайян ё тамоми аҳолӣ мебошад. Миқёс ва иқгидори муҳоҷират
аввалан, нишондиҳавдаҳои мутлақ-шумораи омодагон, рафтагон ё
ҷамъи онҳо (гардиши муҳоҷират), дуюм, ншлондиҳандаҳои нисбӣҳаҷми муқоисавии муҳоҷирон аз ноҳияҳои таркшуда дар ҳаҷми
умумии муҳоҷирони ноҳияи сокиншавиро ифода менамояд.
Натиҷаҳои муҳоҷирати аҳолй бо як гурӯҳ нишондиҳандаҳои мутлақ
ва нисбй тавсиф мегарданд. Дар миёни онҳо - (салдои) бақияи
муҳоҷират, афзоиш аз ҳисоби муҳоҷират, ки чун тафовут байни
афзоиши умумй ва габиии аҳолӣ ҳисобӣ карда мешавад. Ҳиссаи он
дар афзоиши умумй ё табий, ё ки шумораи аҳолӣ, имкон медиҳад, ки
нақши муҳочират дар ташаккули аҳолӣ арзёбй шавад.
Самарабахшии муҳоҷирати аҳолӣ инчунин бо дарназардошти
микдори рафтагон ба ҳар 1000 нафари омадагон ба ҳудуди мушаххас
муайян карда мешавад. Ин нишондиҳанда метавонад чун
нишондиҳандаи умумй ё байниноҳиявӣ ба ҳисоб гирифта шавад. Дар
мавриди аввал натиҷаҳои умумии табодули муҳоҷиратии ҳудудҳо ва
дар мавриди дуюм-табодул бо ҳар як худуди мушаххас арзёбй
мешавад.
Коэффитсиенти шиддатиокии робитаҳои муҳоҷиратӣ:
- шумораи умумии аз ноҳия j ба ноҳияи i рафтагон аст;
- шумораи умуш! ба ноҳия i аз ноҳияи j омадагон аст.
Коэффициента самаранокии умумии муҳоҷират:
т
■=1

- мачмуи шумораи умумии аз ноҳия j ба ноҳияи i рафтагон аст;

гя

Ы

1- маҷмӯи шумораи умумшз ба ноҳия i аз ноҳияи j омадагон

аст;
https://bikhon.tj/
55

8. М УҚИМИШ АВИ Ё МУТОБИҚШ АВИИ М УҲОҶИРОН БА
М АКОНИ НАВИ ЗИСТ.
Фаъол гаштани раванди муҳоҷирати меҳнатй дар давраи кунунй
ба назарияи муҳоҷират баъзе дигаргуниҳо ворид месозад. Имрӯз
зарурат ба миён омадааст, то тарҳи таҳқиқҳои илмй дар мавзӯи
муҳоҷират ба тарзи нав тақсимбандй гардад, вазифаҳо ва сабабҳои
нав ба миёномадаро равшаи намуда, давраҳои муҳоҷират дақиқ
карда шаванд. Айни замон, бояд гуфт, ки тибқи назарияи мавчуда,
муҳоҷират чун падидаи воқеӣ ва ҳадафманд боқӣ мемонад ва ба се
марҳила тақсим мешавад.
Мархдиаи ибтидой ё омодашавй - ин ҳолати тайёршавии равонии
фард ба муҳоҷират асг. Дар ин марҳила бештар онҳое дорои омодагии
равонй ҳастанд, ки аллакай таҷрибаи муҳоҷирй доранд. Барои ин гуна
муҳоҷирон серҳаракатӣ хос буда, онҳо бештар мутаҳарряиканд
Масалан, агар ҷои кор ё исгиқомат ва ё маҳалли зист ба вай мувофиқ
набошад, ӯ хеле зуд онҷоро дигар мекунад.
Марҳилаи дуюми раващщ муҳоҷират тагйири макони зист асг.
Барои тавсифи ин марҳилаи муҳоҷират тахдили ҷараёни муҳоҷират
на танҳо дар маҷмӯъ дар сатҳи мамлакат, балки дар миқёси вилоятҳо,
шаҳрҳо ва ноҳияҳои кишвар аҳамияти муҳим дорад . Аз ин рӯ, оид ба
ин масъала ҳар моҳ ва ҳар семоҳа маълумоти оморӣ пешниҳод карда
мешавад.
Марҳилаи ниҳой - ин давраи одат карданба ҷои нав аст.
Мутобиқшавй ду шакл дорад: кчдимой ва табий. Раванди тағйир
додани макон байни ноҳияҳои дорои шароити гуногуни табий ва
ҷойгиршавии ҷуғрофии онҳо ба таври гуногун сурат мегирад.
Бинобар ин шахс бояд ҷоеро интихоб намояд, ки шароити икдим
табий барояш мувофиқ бошад.
Албатга, мутобиқшавӣ ба шароити иҷтимой низ барои ҳар фард
хеле муҳим аст'.
Раванди мутобиқшавй, бахусус барои муҳоҷирони меҳнатй дар
хориҷа хеле муҳим аст, зеро одат кардан ба шароити нави корй ва
умуман тарзи зиндагии пав басо мушкил мебошад. Ба омили
муҳимтарини мутобиқшавӣ ва ҳамзамон барои бартараф намудани
мушкилиҳои асосии кор дар хориҷа донисгани забони кишвари
пазиранда мувофиқи мақсад хоҳад буд.
Яке аз манбаҳои асосии мушкилот дар раванди мутобиқшавӣ-ин
низоми ҳукуқй мебошад, ки даст|)асй ба имкониягҳои пайдо кардани
кор дар бозори шуглро танзим менамояд.
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Раванди мутобиқшавии муҳоҷиратро ҷамъиятҳои муҳоҷирон
осон мегардонанд. Рушди ҷамъиятҳо ба фаъол шудани муҳоҷирати
аҳолӣ мусоидат мекунад. Маҳз ба туфайли ин, муносибатҳои хешу
таборӣ, чун дастгирии ҳамаҷониба на танҳо нисбат ба хешон, балки
нисбат ба ҳамшаҳриёни худ низ зоҳир мегардад, ки муҳоҷирони корӣ
зудтар ба шароити нав мутобиқ мешаванд. Ҷамъиятҳое, ки муҳочирон
созмон медиҳанд, то ба хадце метавонанд рушд ёбанд, ки дараҷаи
болотарини онҳо созмон додани ҳаммиллатон (диаспора), маҳфили
хдммиллатон ё хамшаҳриҳо дар кишвари сукунат мебошад.
Барои тавсифи марҳалаи ниҳоии раванди муҳоҷиратмуқимишавии навомадҳо метавонанд нишондиҳандаҳои серҳаракатии аҳолй-таносуб миёни шумораи аҳолӣ, ки дар ин ноҳия сокин
шудаанд ва мардуми бумй, байни навомадҳо ва таҳҷоиҳо; тақсимоти
аҳолии навомад вобаста аз вақти сокиншавй то ба ин лаҳза
боқимонда, аз шумори омодагони то ин лаҳза аз макони мушаххас
муайян карда мешавад, исгифода бурда шаванд. Сатҳи муқимишавӣ
бо ҳиссаи навомадҳои муқимишавй метавонад бо миқцори миёнаи
солҳое, ки навомадҳо дар ҷойи сукунати навашон зиндагй кардаанд,
тавсиф карда шавад. Вобаста ба итгалооти мавҷудбуда ин
нишондиҳандаҳо метавонавд нисбат ба ашхоси дорои ҷинс, синну
сол, мшшат ва гайраи муайян корандозӣ гардавд.
Адаптатсия(мутобиқшавй) - ин мувофиқшавии одамон ё турӯҳи
одамон ба муҳити ғайримиллӣ ва ғайрифарҳангии нав мебошад.
Мутобиқшавиро ҳамчун падидае, ки муҳоҷирон дар муҳити ғайримиллй дорои фарқиятҳои иҷтимоӣ, фарҳангй, забони равонии дигардошта ҳаёташро бо онҳо созгор сохта, тарзе рафтор менамоявд, ки
гаҳҷоиҳо онро як ҳиссаи таркибии худ эътироф намуда, аммо
нодирияти миллиашро нигоҳ медорад.
Таҷриба нишон медиҳад, ки муҳоҷират баъд аз худ бештар
аздасгдиҳии вазъи ичдимой ва хдсси бегонашавии иҷтимоиро ба
бор меоварад. Албатта, дар ин ҳолат одамон ба он касоне майл
мекунанд, ки вазъияти монанд доравд ва онҳоро мефаҳманд. Онҳо
метавонанд, ба ӯ ёрй диҳанд, аммо ҳамин тавр метавонанд аз роҳи
мутобиқшавии фаъол гардонанд. Аммо боз муҳоҷироне ёфт
мешаванд, ки барои худ роҳи дигареро интихоб мекунанд ва барои
нигоҳ доштани мувозинат миёни ду фарҳанг кӯшиш ба харҷ
медиҳавд.
Муҳоҷират рафтори гурӯҳҳои бузурги иҷтимоиро тағйир ва
сатҳи нави зивдагиро ташаккул дода, тарзи рафтор ва арзишҳоро
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муайян менамояд. Дар аввал ин дигаргуниҳо ба муҳити муҳоҷирон
рабт дошта, баъдан ба ҳамаи ҷомеа паҳн мегарданд. Масалан, он
муҳоҷироне, ки аз Тоҷикистон ба шаҳрҳои бузурги Руссия ба
ҷусгучӯи кор мераванд, медонадц, ки имконияти ба кор таъмин
гаштан зиёд мебошад. Аммо қисми зиёди муҳоҷирони Тоҷикистон
аз деҳот буда, ба ҳаёти серҳаракати шаҳрӣ мутобиқ нестанд. Ба
муҳоҷири аз деҳотрафта зарур аст, ки вай қонунҳои ҷои наврэ аз худ
намояд забонро омӯзад, қоидаҳои санитарй-гигиениро риоя намуда,
урфу одат ва анъанаҳои макони худу зиндагиашро пос дорад.
Аз нуқгаи назари ҷомеашиносй ҷараёни мутобиқшавй
мувофиқшавии фард ба шароитҳои ивазшавандаи муҳит мебошад.
Намудҳои зерини мутобиқшавии иҷтимоиро ҷудо мекунанд:
Инкишофӣ - хамчун инкишоф ёфтани фаъолияти ҳаётй тавсиф
мешавад;
идиоадаптатсия - ивазшавии иҷборӣ ё импулсивии самти
фаъолият;
регосссивй (таназзулй) - ҳамчун пастравии умумии энергияи
фаъолияти ҳаёгӣ тавсиф мешавад.
Ҷараёни мутобиқшавӣ бо дасттирии ҷамъиятҳои миллй
(диаспораҳо) беҳтар мегузарад ва ҷо ба ҷо шудани муҳоҷирон дар
оғози будубош дар ии кишварҳо бо фарҳангӣ бегона нисбатан
қулай мегардад.
Мутобиқшавй ба шароитҳои иҷгимоӣ - фарҳангӣ чандир1ш
муайянро, ки ҳамчун даст кашидан аз баъзе тасаввурот ва
меъёрҳои анъанавй машҳур аст, талаб мекунад. Муваффақияти
мутобиқшавӣ аз маҷмӯи омилҳои дохилй ва берунй вобаста асг.
Ба омилҳои дохилӣ хусусиятҳои фардӣ - шахсӣ ва демографй
(синну сол, ҷинс, маълумот ва г.), таҷрибаи ҳаётии фард, ки дар
тӯли фаъолияташ андӯхгааст. дохил мешаванд.
Баъзан муҳоҷирон бо худ баъзе урфу одат ва амалҳоеро ба ҷои
сукунати навашон мебаранд, ки онҳо аз тарафи аҳолии бумй
пазируфта нашуда, боиси нигаронй ва аксаран норозигии онҳо
мегарданд. Монеаи acocrai тоқатнопазирй дар аввал -ин монеаи
забонист. Надонистани
забон
фосилагирии
хавфнок
ва
бегонапарастии муҳоҷиронро аз муҳите, ки онҳо дар он ҷойгиранд,
нофаҳмй ва қабул накардани муҳити иҷтимой - фарҳангие, ки
субъект дар он ҷойгир аст, ба бор меорад. Ин бешубҳа, ба
муносибатҳои байни қавму миллат таъсир мегузорад. Ҳатман бояд
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«Муҳодират ҳамчун ҷараёни ҷамъиятии махсус двда мешавад,
муҳоҷирон бошаид, гурӯҳи ҷамъиятиеро ташкил мекунанд, ки
аъзои он худро субъекта пурраи рафтор дар ҷои нави истиқомат
медонанд ва дорои xj-icch хдмфикрии гурӯҳӣ мебошанд»61. Ҳамин
тариқ, дар ҳолати мазкур сухан доир ба фарқкунонии муҳоҷир
ҳамчун гурӯҳи махсуси идтимоӣ меравад.
М уҳоҷирон- намояндагони фарҳангҳои муайян мебошанд ва
худро барандаи фарҳанш худ медонанд, зеро «Фарҳанг шакли
ҳастии инсон аст ва тарзи зиндагии ӯ мебошад»2.
Чор намуди рафтори муҳоҷир ва аҳолии маҳаллиро ҳангоми
бархӯрди ин фарҳангҳо ҷудо кардан мумкин аст:
а) ошкории( открытость) фарҳанги муҳоҷир ва аҳолии маҳаллй,
ки мубодилаи унсурҳои фарҳангй ба амал меояд;
б) омехташави
муҳодир ба муҳити иҷтимой - фарҳангии
тарафи қабукунанда., ки фоизи аҳолии маҳаллй афзалият дорад;
в) мавқеи фаъоли муҳоҷирон нисбат ба аҳолии маҳаллӣ ва
фосилагирии аҳолии маҳаллй аз муҳоҷирон; ҳолате, ки шумораи
муҳоҷирон (як дин, манфиатҳои монанд) нисбат ба аҳолии
маҳаллй, ҳамдун натидаи тангкунии як фарҳанг ба дигараш, дй бо
роҳи мусолиҳа ва чй агрессией, афзалият нишон медиҳад;
г) фосилагирии аҳолии маҳаллй аз фарҳанги муҳоҷирон ва
дармондану махдудшавии муҳодирон дар фарҳанги ҷамъияти худ
дар маҳали тарафи қабулкунанда - ҷараёни тафкик як нав табъиди
ҳуқук аз руи нажод).
Ду варианти охир хатарноканд, зеро метавонанд ба шаклҳои
ниҳоии бадбинии аҳолии маҳаллй нисбат ба дамъиятҳо ба
ташкилшавии ҷараёнҳои миллӣ ва диннии ифротй оварда
расонавд. Ҳамин гариқ, ҳолати бешууронаи ҷойгиршавй дар
фарҳанги худй, аз сабаби дилбастагй ба он муҳоҷирро ба ҳолати
очизйҳангоми бархӯрд бо дигар муҳити ҷойгиршавй мегузорад.
Аз ин сабаб қайд кардан мумкин аст, ки муҳоҷират хусусияти
муайяни ҳасгӣ буд, мебошад ва хоҳад монд. Аммо мушкилоти
фосилагирй дар самти муҳочират дар он зоҳир мегардад, ки то он
даме, ки мардум ба кадри шаъну шараф, зиндагй, озодии дигарон
ва дар ҳар шахе инсон буданашро дарк накунад, ин мушкилот
ҳамчун мушкилоти асосй барои бисёр ҷамъиятҳои миллй, аз
ҷумла, мухрҷирон боқй мемонад.*59
61. Ю ди на Т .Н . С оц и о л о ги я м играции. М .. 2006. С.87-90.
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9. СИЁСАТИ М УҲОҶИРАТ ДАР ҶУМ ҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон солҳои охир ба масъалаҳои
муҳоҷирати меҳнатӣ, ки ҳашш онҳо дар сиёсати дохилй ва берунии
давлат яке аз самтҳои муҳимтарин ва афзалиятнок мебошад, диққати
ҷиддӣ дода, то дараҷае танзими давлатии онро ба роҳ мовдааст.
Маҳз бо ҳамин мақсад аз тарафи Хукумати Ҷумхурии Тоҷикистон
Хадамотн муҳоҷирата Вазорати мехдат, муҳоҷират ва шугли аҳолии
Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис дода шуд. Ин иқдом имконият медиҳад,
ки душвориҳои ҷойдошта дар ин самт бо рохи ташкил ва танзими
ҷараёни муҳоҷирати меҳнатй дар хориҷа пешбинӣ гардида, пайи ҳам
ҳалли худро ёбад.
Сиёсати давлатии Ҷумҳурии Тоҷикисгон дар соҳаи муҳоҷирати
меҳнатӣ ба хориҷа-ин пешгирии афзоиши муҳоҷирати гайриқонунӣ ва
танзими муҳоҷирати мехдатӣ мебошад. Муҳоҷирата мехнатӣ қисми
асосии муҳоҷирата иқгисодӣ ба ҳисоб рафта, фаъол намудани бозори
меҳнаги ҷаҳонро муайян менамояд. Яке аз сабабҳои муҳоҷирати
байналмилалии қувваи коргарӣ - ин нобаробарии рушди иқтисодии
ҷаҳонӣ, нобаробарии даромадҳо ва имкоииятхр дар давлатҳои
алоҳида, алалхусус байни мамлакатҳои аз ҷиҳати саноати
тараққикарда ва мамлакатҳои рӯ ба тараққй мебошад.
Миқёси муҳоҷират ва мухтагшфии равандҳои он водор сохтанд,
ки рохҳои нави ҳалли масоили рушди демографии кишварро кор
карда, идораи ин равандро то сатҳи давлатӣ баланд бардошта,
сиёсати давлатии муҳоҷиратро амалӣ намоем. Маҳз бо мақсади
идораи раванди муҳоҷират дар кишварамон Хукумати Ҷумҳурии
Тоҷикисгон зарур донист, ки мақомоти давлатиро дар соҳаи
муҳочдрати аҳолй ташкил диҳад.
Хдмин тариқ, Хадамоти муҳоҷирати Вазорати меҳнат ва ҳифзи
ичдимоии аҳолии Чумҳурии То1щкистон тибқи муқаррароти
Фармони Президента Чумҳурии Тоҷикистон аз 5 июли соли 1992.
№144 таъсис дода шуда, фаъолията худро оғоз намудааст. Дар
марҳилаи аввал вазифаҳои асосии он аз ташаккул додани сиёсата
умумй дар самти муҳоҷирата аҳолй, ҳифзи хуқуқ ва кӯмаки амалй
расонвдан ба шаҳрвандоне, ки солҳои 1992-1993 дар натаҷаи ҷангҳо
ва бесарусомонии дохили кишвар маҷбуран ҷойҳои зисти доимии
худро тарк намудаанд, иборат буд.
То замони таъсисёбии Хадамоти муҳоҷирати назди Ҳукумати
Чумҳурии Тоҷикисгон аз солҳои 1992 то соли 2006 татбиқи сиёсата
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муҳоҷират бар дӯши Вазорати меҳнат ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ буд
ва _бо Фармони Президента мампакат аз 30 ноябри соли 2006 , № 9
ҳалли масьалаҳои муҳоҷирати меҳнатй ба салоҳияти Вазорати корҳои
дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон вогузошта шуд.
Фаъолият барои танзим ва идоракунии равандқои муҳоҷирати
меҳнатӣ ба Хадамоти муҳоҷирати Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва
шуғли аҳолии ҶТ (ВММША) вогузор карда шудааст. Бояд зикр кард,
ки муассисаи мазкур аз лаҳзаи таъсиси он дар соли 2001 як қатор
ислоҳоти институтсионалиро аз cap гузаронидааст. Хадамоти феълии
муҳоҷирати ВММША дар охири соли 2013 таъсис дода шудааст. То
ин вақт, аз соли 2011 то соли 2013, Хадамоти муҳоҷират мақоми
давлатии алоҳида ва ба таври мустақил фаъолияткунанда буд. Дар
ибтидои соли 2011, Ҳукумати ҶТ мақоми давлатаи алоҳида ва ба
таври мустақил фаъолияткунандаро дар соҳаи муҳоҷирати меҳнатӣ
таъсис дод - Хадамоти муҳоҷирата назди Ҳукумати ҶТ (Қарори
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикисгон, .№229 аз 30 апрели соли 2011).
Ҳамин тавр, Хадамоти муҳоҷират аз тобеияти идоравии Вазорати
корҳои ДОХИЛ1-Ш ҶТ хориҷ карда шуда, аз системаи ҳифзи хуқуқ ба
системаи мақомоти давлатии шаҳрвандй гузаронида шуд. То ба
имрӯз, дар соҳаи идоракунии равандҳои муҳоҷиратй чаҳор маротиба
ислоҳот гузаронида шудааст, яъне то соли 2007 салоҳиятҳо дар соҳаи
ь мазкур ба Вазорати мехдат ва ҳифзи иҷтамоии ҶТ тааллуқ доштанд,
дар соли 2007 ин салохдятҳо ба Вазорати корҳои дохилй дода шуданд
ва дар соли 2011 Хадамоти муҳоҷирати назди Хукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон таъсис дода шуд, ки тобеияти идоравй надошт ва
мақомоти марказии ҳокимияти иҷроия дар соҳаи муҳоҷират буд.
Ниҳояг, дар соли 2013, Хадамоти муҳоҷираг ба таркиби Вазорати
меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҶТ дохил карда шуд, ки мавриди
ислоҳот қарор гирифта буд
Тибқи Низомномаи Хадамоти м\гҳоҷират, ки бо Карори Ҳукумата
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 4 июни соли 2014 таҳти №390 тасдиқ
шудааст, зикр карда мешавад, ки Хадамоти муҳоҷират мақоми
иҷроияи ҳокимияги давлатии ҶТ буда, татбиқи сиёсати давлатиро дар
соҳаи муҳоҷирати аҳолй анҷом медиҳад. Хадамоти муҳоҷират се соҳаи
муҳоҷиратро танзим менамояд: 1) муҳоҷирати меҳнатй; 2) муҳоҷирати
дохилӣ (ихтиёрӣ); ва 3) муҳоҷирати экологӣ. Дар соҳаи муҳоҷирати
меҳнатй бар дӯши Хадамоти муҳоҷират вазифаҳои зерин гузошта
шудаанд:
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• татбиқи сиёсати давлатии муҳоҷираги аҳолй ва ҳамоҳангсозии
фаъолияти мақомоти давлатӣ, созмонҳои байналмилалӣ,
ҷамъиятй ва дигар ташкилотҳо дар соҳаи мукарраршудаи
фаъолият;
• ҳамоҳангсозии байниидоравй ва ҷалби донорҳо ҷихдти
ташаккули низоми тахдили бозори меқнат барои муайян
намудани дурнамои раванди муҳоҷирати меҳнатй ба хориҷа,
инчунин барои аз худ кардани бозорҳои нави меҳнат дар хориҷи
кишвар;
• табқи муқаррарот ба роҳ мондани ҳамкориҳо бо мақомоти
ваколатдор дар соҳаи муҳоҷират бо кишварҳои хориҷи дуру
наздик, ташкил намудани шӯрои ҳамоҳангсоз ва ё дигар мақомот
ҷиҳати дар якҷоягй ҳал намудани душвориҳои ҷойдошта дар
самти муҳоҷирати аҳолӣ;
• иштирок дар татбиқи низоми самараноки суғуртаи иҷтимой,
тиббй ва нафақаи муҳоҷирони меҳнатй;
• мувофиқи тартиби муқарраршуда амалӣ намудани фаъолият оид
ба назорати риояи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон аз
тарафи шахсони хукуқй ва воқеӣ дар соҳаи муҳоҷирати мехдатии
шаҳрвандони хориҷй;
• бахисобгирии шаҳрвандони Ҷумхурии Тоҷикистон, ки ба
муҳоҷирати меҳнатӣ ба хориҷа мераванд ва бармегарданд,
инчунин баҳисобгирии муҳоҷирати шаҳрвандони хориҷй дар
Ҷумхурии Тоҷикистон;
• ҳамкории самарабахш ва хдмоҳангсозии масьалаҳо бо
намояндагиҳои Вазорат дар хориҷи кишвар, диаспораҳо,
ташкилотҳои ҷамъиятй ва ҳамватанони бурунмарзй дар соҳаи
муқарраршудаи фаъолият;
• дар ҳамкори бо мақомоти дахлдори давлатй фароҳам овардани
шароити мусоид барои ҷалби муҳоҷирони меҳнатй ва
ҳамватанони бурунмарзй дар рушди ҷомеа;
• дар якҷоягй бо мақомоти дахлдори давлатй гузаронидани
ярмаркаҳои ҷойҳои холии корй бо мақсади мусоидат ба
муҳоҷирони меқнатй - шаҳрвандони Ҷумҳурии Точикистон
барои дарёфти ҷойи кор дар хориҷн кишвар;
• мусоидат ба ҳамоҳангсозии масъалаҳои мухоҷирати меҳнатй бо
мақсади ташкили фазой ягонаи муҳоҷирати меҳнатии давлатҳои
62
https://bikhon.tj/

•

•

•

•

•

•

аъзои Итткҳоди Давлатҳои Мустақил, Созмони ҳамкории
иқгисодии Аврупову Осиё ва дигар давлатҳо;
ба роҳ мондани ҳамкориҳои судманд ва самарабахш бо
ҳамватанони бурунмарзӣ, диаспораҳои тоҷик ва ташкилотҳои
ҷамъиятӣ дар соҳаи муқарраршудаи фаъолият бо мақсади ҷалби
онҳо дар рушди ҷомеа;
расонидани хизматҳои машваратй, хукуқӣ, иҷтимой ва дигар
намуди хизматрасониҳоро ба муҳоҷирони меҳнатӣ ва аъзои
оилаи онҳо;
бо таргиби муқарраргардида ташкили фаъолият вобаста ба
иҷозатномадиҳӣ дар соҳаи муҳоҷирати меҳнатй ва назорати
шартҳои иҷозагномадиҳй;
бо тартиби муқарраргардида додани иҷозат барои кор ба
шаҳрвандони хориҷй ва шахсони бешаҳрвавд дар ҳудуди
Ҷумҳурии Тоҷикистон;
дар ҳамкорй бо дигар мақомоти дахлдори давлатӣ ташкили
корҳо оид ба реинтегратсия ва реабилитатсияи муҳоҷирони
меҳнатй - шаҳрвандони Ҷумхурии Тоҷикистон, ки ба Ватан
баргаштаанд;
иҷрои дигар вазифаҳое, ки санадҳои меъёрии хуқуқии Ҷумҳурии
Тоҷикисгон пешбинй намудаанд.

Ваколатҳои Хадамоти муҳоҷират аз ҷанбаҳои зерини муҳим иборат
мебошанд:
• мусоидат барои ҳифзи хуқуқ, озодӣ ва манфиатҳои қонунии
муҳоҷирони меҳнатй - шаҳрвандони Ҷумхурии Тоҷикистон дар
хориҷи кишвар ва шаҳрваидони хориҷй дар худуди Ҷумхурии
Тоҷикистон;
• ташкил ва таъмини кори системам давлатии иттилоотии бақайдгирии
муҳоҷират, инчунин саривақт ва ба таври комил ба он ворид
намудани маълумоти зарурй;
• ташкил ва таъмини кори махзани ягонаи иттилоотй, инчунин
таъмини шакли ягонаи методолога ва амали мувофиқашудаи низоми
иттилоотй дар соҳаи муқарраршудаи фаъолият;
• таҳияи дастурҳо ва тавсияҳои мегодй, расонидани ёрии машваратй ва
дигар кӯмакҳо ба мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатй ва
мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот;
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• таҳлил ва ҷамъбасти таҷрибаи истифодаи қонунгузории Чумхурии
Тоҷикистон дар соҳаи муқарраршудаи фаъолият ва андешидани
тадбирҳо оид ба такмили фаъолияти Хадамот;
• иштирок дар таҳия ва амалй намудани лоиҳаҳои барномаҳои ҳифзи
иҷтимой (аз чумла фонди ҷамънятии мусоидат, лоиҳаҳои хурди
молиявй ва интиқоли маблағ) бо мақсади дастгирии муҳоҷирони
меҳнатй ва аъзоёни оилаи онҳо;
• ташкили низоми маълумотдиҳӣ ба муҳоҷирони меҳнатй оид ба
хатарҳое, ки ба муҳоҷират ба хориҷа алоқаманд мебошанд;
• тавассути воситаҳои ахбори омма ташкили корҳои иттилоотию
фаҳмондадиҳй ба аҳолии кишвар марбут ба масъалаҳои муҳоҷирати
аҳолй;
• тибки тартиби муқарраргардида пешбурди истеҳсолот оид ба
парвандаҳои ҳукуқвайронкунии маъмурй вобаста ба ғайриқонунй ба
кор ҷалб намудани шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон дар хориҷа
ё шаҳрвандони хориҷй ва шахсони бешаҳрванд дар Ҷумхурии
Тоҷикистон;
• дар доираи салоҳияти худ тибқи қонунгузории Ҷумҳурии
Тоҷикистон масъапагузорӣ намудан оид ба берун кардан и
(депортатсияи) муҳоҷирони меҳнатии хориҷй аз қаламрави
Ҷумхурии Тоҷикистон, ки ғайриқонунӣ дар ҳудуди Ҷумҳурии
Тоҷикистон ба фаъолияти меҳнатй машғуланд ;
• пешниҳод намудани иттилоот ба Кумитаи давлатии амнияти миллии
Ҷумхурии Тоҷикистон дар бораи муҳоҷирони меҳнатии хориҷии
берункардашуда ва ба таври маъмурй хориҷкардашуда барои ворид
намудан ба махзани ягонаи иттилоот ва гайра.
Ғайр аз Хадамоти муҳоҷират дар ҶТ, дар соли 2014, Намояндагии
Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии Ҷумхурии Точикистон
дар Федератсияи Россия оид ба муҳоҷират к>лиода шуд. Бо ин мақсад,
аз санаи 4 июни соли 2014 таҳти №392, Қарори алоҳидаи Хукумати ҶТ
қабул карда шуд. Намояндагии Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли
аҳолии ҶТ дар ФР оид ба муҳоҷират бо максади иҷрои вазифаҳо ва
ухдадориҳои Вазорати меҳнат, муҳочират ва шуғли аҳолии ҶТ дар ФР
оид ба масъалаҳои муҳоҷират таъсис дода шудааст. Вазифаҳои асосии
Намояндагӣ аз мавридҳои зерин иборат мебошанд:
• ҳифз намудани манфиатҳои муҳоҷирони ҶТ дар ФР дар робитаи
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мутақобила бо Сафорати ҶТ дар ФР;
• анҷоми тадбирҳо барои амалисозии шартномаҳои байналмилалии ҶТ
дар соҳаи муҳоҷират;
• якҷоя бо Сафорат ва муассисаҳои консулии ҶТ дар ФР таъмин
намудани ҳифзи хуқуқ ва манфиатҳои қонунии муҳоҷирони меҳнатй
- шаҳрвандони ҶТ дар ФР;
• тахдили бозори меҳнат дар ФР;
• ҳамкорй бо мақомоти ваколатдори ФР дар соҳаи муҳоҷират;
• ҳамкорй ва мусоидат дар доираи салоҳияти худ ба кори пурмаҳсули
созмонҳои ҷамъиятии ҳамватанон дар хориҷа ва диаспораҳо дар
соҳаи ҳифзи хуқуки муҳоҷирони меҳратй;
• ҳамкорӣ бо мақомоти дахлдори ФР дар соҳаи ҳифзи хуқуқ ва
манфиатҳои муҳоҷирони мехдатй.
Дар оғози асри XXI кишварҳои ҷаҳон ба ҷараёни афзудаисгодаи
муҳоҷирати мехдатии шаҳрвандони аксар
мамлакатҳо
дучор
гардиданд ва бо мақсади ба танзим даровардани муҳоҷирати аҳолӣ ва
ҳифзи иҷтимоию ҳукукии муҳоҷирон, аз ҷониби давлатҳои
интиқолдиҳанда ва қабулкунандаи муҳоҷирон, созмонҳо ва
. гашкилотҳои бонуфузи байналмилалй, ҷамъиятӣ ва ғайридавлатй
‘тадбирҳои амалӣ андешида шуда исгодаанд. Чун муҳоҷирати меҳнатӣ
паҳлӯҳои зиёде дорад, ҳалли ҳамаи масоили он дар як вақт ниҳоят
душвор аст.
Мутобиқи маълумоти Созмони Милали Муттаҳид дар ҷаҳони
имрӯза 200 миллион нафар муҳоҷирон берун аз ҳудуди кишвари худ
ҳаёт ва фаъолияти корй доранд ва шумораи онҳо рӯз ба рӯз афзун
мегардад. Аз ин лиҳоз, ҳамаи давлагҳои ҷаҳонро новобаста ба сатхи
рушди иқгисодии онҳо зарур аст, ки барои ба танзим даровардани
масъалаҳои муҳоҷирати аҳолӣ лоиҳаю барномаҳои миллй,
созишномаҳои дуҷонибаи байниҳукуматй, санадҳои меъёрии ҳукуқии
воқеан амалкунанда ва дигар ҳуҷҷагҳои заруриро қабул карда, ҳифзи
иҷтимоию ҳуқуқии муҳоҷиронро дар қаламрави якдигар таъмин
намоянд.
Дар давраи ҳозираи инкишофи ҷомеаи ҷаҳонй тамоилҳои асосии
муҳоҷирати ахолӣ чунинанд: афзудани суръати муҳоҷирати аҳолӣ дар
аксарияти мамлакатҳо, тадриҷан баҳамназдикшавии муҳоҷирати
минтақаҳо, кшиварҳо ва умумиятҳои гуногуни иҷтимоӣ, зиёд гаштани
муҳоҷирати мардон нисбат ба занон; зиёд гардидани теъдоди
мутахассисон ва шахсони кобили меҳнат нисбат ба корношоямон;
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ҳиҷрати аҳолй аз минтақаҳои анъанавии маскуншуда ба минтақаҳои
навобод ва заминҳои навкорам; муҳоҷирати аҳолӣ аз шаҳр ба шаҳр;
муҳоҷирати аҳолӣ аз мамлакатҳои рӯ ба инкишоф ба мамлакатҳои
мутараққӣ; муҳоҷирати шахсони баландихтисос, зиёиёни эҷодкор ва
гайра ба мамлакатҳое, ки дар онҳо шароити зарурй барои амалй
гаштани малакаю маҳорат ва қобилияти касбӣ мавҷудаст.62
Барои ҳарчӣ зудтар ноил гардидан ба натичаҳои назаррас, бояд
нақшаҳои стратегии давлатӣ қабул гардида, таклифу дархостҳои
афзалиятнок ба он дохил карда шаванд.
Сиёсати давлатии Ҷумҳурии Тоҷикисгон дар соҳаи муҳоҷирати
меҳнатии хориҷӣ, пеш аз ҳама, ба бартараф намудани муҳоҷирати
ғайри- расмӣ дар асоси ташкили заминаҳои ҳуқуқӣ ва механизмҳои
иқгисодй барои танзими раванди муҳоҷират, якҷоя бо давлатҳои
кдбули низоми ҳамоҳангии муҳоҷирати меҳнатй, аз чумла мақоми
худидораи маҳаллй равона карда шудааст. Бо максади таъмини
хдмояи ҳуқуқию иҷтимой ва ташкили шароити мусоиди кории
муҳоҷирони меҳнатй моҳи октябри соли 2004 Созишнома “Дар бораи
фаъолияти меҳнатй ва ҳукуқҳои шаҳрвандони Ҷумхурии Тоҷикистон
дар Федератсияи Россия ва шаҳрвандони Федератсияи Россия дар
Ҷумҳурии Тоҷикистон ” ба имзо расвд• Созишнома кафолати хидматрасонии тиббиро ба коргарон (аз ҳисоби
маблағҳои корфармо) пешбинй мекунад;
• Масъалаҳои пардохти музди меҳнати коргарон ва баъзе хусусиятҳои
ба имзо расонидани шартномаҳои шаҳрвандй-хуқуқиро баррасй
менамояд;
• Аз ҷониби тарафҳо эътироф гардидани ҳуҷҷатҳо дар бораи таҳсилоти
коргаронро муқаррар менамояд;
• Масъалаҳои андозбандиро танзим мекунад.
Инчунин, Созишнома байни Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва
Ҳукумати Федератсияи Россия дар бораи тартиби будубоши
шаҳрвандони Ҷумхурии Тоҷикистон дар қаламрави Федератсияи
Россия 8 феврали соли 2013 ба имзо расидааст.
Созишнома муайян мекунад, ки шаҳрвандони Ҷумҳурии
Тоҷикистон, ки муваққатан дар қаламрави Федератсияи Россия
будубош доранд, аз ухдадории бақайдгирӣ дар маҳалли будубош дар
мақомоти салоҳиятдори Федератсияи Россия дар тӯли 15 рӯз аз санаи
воридшавй, ки бо корти муҳоҷиратии дорой қайди мақомоти назорати
62Зо ки р о в Г .С и ёсатш и н осй . Д уш ан бе. 2003.- С.-514.
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сарҳадй, ки ҳангоми воридшавй ба қаламрави ФР гузошта шудаасг,
озод карда мешаванд. Дар сурати будубоши шаҳрванди ҶТ дар
қаламрави ФР бештар аз 15 рӯз, шаҳрванди мазкур ухдадор аст, ки
дар маҳалли будубош худро ба қайди муҳоҷиратӣ гузорад.
Созшлнома байни Ҳукумати Ҷумхурии Тоҷикистон ва Ҳукумата
Федератсияи Россия оид ба ҷалби мугашаккилонаи шаҳрвандони
Ҷумҳурии Тоҷикистон барои амалй намудани фаъолияти меҳнатии
муваққатӣ дар ҳудуди Федератсияи Россия 17 апрели соли 2019 дар
шаҳри Москва ба имзо расид. Ҳамин гуна созишномаҳо байни
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикисгон ва Ҳукумати Ҷумҳурии Белорусия
оид ба фаъолияти муваққатии меҳнатии шаҳрвандони Ҷумҳурии
Тоҷикистон дар Ҷумҳурии Белоруссия ва шаҳрвандони Ҷумҳурии
Белоруссия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 28 октябри соли 2011 дар
шаҳри Душанбе ба имзо расидааст.
Созишнома бо Чумҳурии Беларус: мутобиқи моддаи 2 Созишнома,
муҳоҷири меҳнатй шахсе мебошад, ки ба таври конунй дар қаламрави
давлати Тарафи дигар қарор дорад. Моддаи 12 нишон медиҳад, ки
муҳоҷири меҳнатй наметавонад дигар кори пардохтшавандаро иҷро
кунанд, ба истиснои кори нишондодашуда дар иҷозатномаи корй дар
қаламрави Тарафи бо шугл таъминкунанда. Агар муҳоҷири мехдатй
қоидаи мазкурро вайрон кунад, яъне корфарморо иваз намояд,
с иҷозатномаи корни ӯ бекор карда мешавад.
Созишнома байни Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҳукумати
Чумҳурии Қазоқисгон дар бораи фаъолияти меҳнатии шаҳрвандони
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар каламрави Ҷумҳурии Казоқистон ва
шаҳрвандони Ҷумҳурии Қазоқистон дар қаламрави Ҷумхурии
Тоҷикистон, 4 майи соли 2006 ба имзо расид.
Созишнома байни Ҳукумати Ҷумхурии Тоҷикистон ва Ҳукумати
Чумҳурии Қазоқистон дар бораи реадмиссия ва Протоколи иҷроияи
он аз 24 марта соли 2019 даар Ҷумҳурии Қазоқистон ба имзо расид.
Инчунин, Созишнома байни Ҳукумата Ҷумхурии Тоҷикистон ва
Ҳукумати Ҷумҳурии Қазоқистон оид ба ҳамкорй дар соҳаи муҳоҷират
ва Созишнома байни Хукумати Ҷумҳурии Тоҷикисгон ва Ҳукумати
Чумхурии Қазоқистон дар бораи тартиби будубоши шаҳрвандони
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳудуди Ҷумҳурии Қазоқистон ва
шаҳрвандони Ҷумҳурии Қазоқистон дар худуди Ҷумхурии
Гоҷикистон, ки 14 марта соли 2018 дар шаҳри Остона ба имзо расид,
аз 22 феврали соли 2019 эътабор пайдо намуд. Бояд қайд кард, ки
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пештар мухдати бақайдгирии шаҳрвандони мо дар Ҷумҳурии
Қазоқистон аз 5 рӯз иборат буд. Ҳоло мухдати бақайдгирй 30 рӯз ва
муҳлати будубош 90 рӯзро ташкил медиҳад.
Созишнома байни Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҳукумати
Ҷумҳурии Қирғизистон дар бораи фаъолияти меҳнатй ва ҳифзи
иҷтимоии коргарони муҳоҷир 6 майи сшш 1998 ба имзо расидааст.
Созишнома байни Хукуати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҳукумати
Давлати Қатар оид ба танзими қувваи корй 3 феврали соли 2019 ба
имзо расонида шуд.
Ёддошти тафоҳум байни Хукумати ҶТ ва Хукумати АМ Л дар
самти ҷадби қувваи корӣ 16 апрели соли 2018 ба имзо расидааст.
Тибқи Ёддошти тафоҳуми мазкур масьалақои ҷалби қувваи корй аз
ҶТ ба АМА танзим шуда, шарту шароити мехнатии шаҳрвандони мо
дар АМА тавассути шартномаи меҳнатии инфиродй байни коргар ва
корфармо муайян карда шудааст.
Ёддошти тафоҳум оид ба ҳамкорӣ байни Вазорати меҳнат,
муҳоҷират ва шуғли аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикисгон ва Ассотсиатсияи
дӯсши Корея-Осиёи Марказӣ 18 апрели соли 2017 ба имзо расид.
Ғайр аз ин, бо мақсади татбиқ намудани чораҳои амалй дар соҳаи
муҳоҷират, аз ҷумла муҳоҷирати меҳнатӣ, комиссиям байниидоравй
оид ба танзими равандҳои муҳоҷирати меҳнатии назди Ҳукумати
Чумҳурии Тоҷикистон таъсис дода шудааст.
Масъалаи ҳифзи иҷтимой ва ҳуқуқии муҳоҷирони меҳнатии
кишварамон, аз ҷумла аъзои оилаи онҳо, тайи солҳои охир яке аз
масъалаҳои муҳими ҷумҳурӣ ба ҳисоб рафта, пайваста дар мадди
назари роҳбарияти Хукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва вазорату
идораҳои дахлдори Ҷумхурии Тоҷикистон қарор дорад.
Аммо, бо вуҷуди ин масоили мух,оҷирати меҳнатй ба хориҷа
барои Тоҷикисгон тезу тунд боқй мемонанд. Мухоҷирати меҳнатӣ аз
Тоҷикистон ба ҳимояи ҳукуқӣ ниёз дорад.
Давлати муосирк демократии Тоҷикисгон, ки дар марҳилаи нави
рушд ва боэътимоди худ қарор дорад, тамоми тадбирҳоро баҳри он
равона сохтааст, ки шиддатнокии раванди мухоҷирати меҳнатй ба
хориҷи кишварро муътадил гардонад.
Консепсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи муҳоҷирати
меҳнатй ба хориҷа аз тарафи Хукумати Чумҳурии Тоҷикистон аз 9
июни соли 2001, № 242 тасдиқ карда шуд. Мутобиқи Консепсияи
номбурда, мақсади асосии сиёсати давлат дар соҳаи муҳоҷирати
меҳнатӣ дар хориҷа-ин ҳифзи иҷтимоию ҳукуқии шаҳрвандони
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Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки мувакқатан берун аз қаламрави мамлакат
кор мекунанд, танзими рафтуомади мигратсионӣ, пешгирии
муҳоҷирати гайриконунй, хариду фурӯши занон ва кӯдакон, пойдор
намудани қонуният дар ҷараёни муҳоҷират ва фароҳам овардани
шароити моддию маишй барои муҳоҷирон иборат мебошад.
Дар асоси модцаи 8 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 11.12.1999
с., № 881 “Дар бораи муҳоҷират” давлат ба он мусоидат менамояд,
ки коргарони муҳоҷири шаҳрвандони Ҷумхурии Тоҷикистон ба таври
муташаккилона ва бо розигии онҳо танҳо ба он кишварҳое фирисгода
шаванд, ки дар он ҷо ҳуқуқҳояшон аз тарафи давлат ҳифз карда
мешаванд.
Бо ин мақсад Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикисгон аз
26.06.21Э00, №322 “Оид ба тасдиқи Низомномаи Хадамоти давлатии
муҳоҷирати назди Вазорати меҳнат ва шугли аҳолии Ҷумҳурии
Тоҷикистон ”
Фармони Президента Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз 02.04. 2001с.
№544 “Дар бораи пурзӯр намудани мубориза бар зидди муҳоҷирати
ғайриқонунӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикисгон,”
Қонуни Ҷумхурии Тоҷикисгон аз 10. 05. 2002 с., № 50, “ Дар
бораи гурезаҳо”;
Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикисгон аз 6.06.2005, №208 “Дар
бораи танзими масъалаҳои муҳоҷирати хориҷии меҳнатй
Қарори Хукумати Ҷумҳурии 'Гоҷикистон аз 1.09.2005, №337 “Оид
ба тасдиқи Низомнома дар бораи хусусиятҳои иҷозатномадихй ба
баъзе намудҳои фаъолият ” - қабул гардидаанд.
Соли 2006 Хукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади ба
танзим даровардани масъапаҳои муҳоҷирати меҳнатӣ ва ҳифзи ҳукуқи
муҳоҷирон дар хориҷи кншвар, бо қарори худ аз 31 январи соли 2006,
№61 «Барномаи муҳоҷирата меҳнатии шаҳрвандони Ҷумҳурии
Точикистон ба хориҷа барои солҳои 2006-2010»-ро қабул намуд, ки он
аз тарафи Вазорати меҳнат ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумхурии
Тоҷикистон бо дарназардошта таҷрибаи пешқадами мамлакатҳои
хориҷи дуру наздик таҳия гардид. Дар бандҳои 1.3,2.5, 3.3,4.1,6.5, 8.4и Барномаи мазкур чорабиниҳои муҳим, аз қабили гузаронидани
таҳқиқотҳои маҷмӯии таъсири муҳоҷирати меҳнатӣ ба рушди
иҷтимоию иқтисодаи кишвар, аз ҷумла ба оила ва кӯдакони
муҳоҷирон, пешгирии хариду фурӯши муҳоҷирон, махсусан, занону
кӯдакон, назорати вазъи демо1рафй ва ҷараёни муҳоҷирати меҳнатй
дар ҳудуди кишвар, расонвдани кӯмак ба муҳоҷирон дар ҳамаи
давлатҳое, ки муҳоҷирони меҳнатй ва аъзои оилаи онҳо будубош
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доранд, ҷалби духтурони оилавй ба раванди тарбияи тиббии
муҳоҷирони меҳнатй ва аъзои оилаи онҳо, инчунин иҷрои дигар
чорабиниҳои муҳим пешбинй карда шудаанд.
Ҷиҳати иҷрои барномаи мазкур Қарорҳои Хукумати Чумҳурии
Тоҷикистон аз 1 августа соли 2008, №378 «Дар бораи бақайдгирии
муҳоҷирати шаҳрвандони Ҷумхурии Тоҷикисгон ба хориҷа ва
бозгашт аз хориҷа», аз 31.10. 2008 № 529 “Дар бораи тасдиқи
Қоидаҳои додани иҷозат барои кор ба шаҳрвандони хориҷӣ ва
шахсони бе шаҳрвандй, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолияти
меҳнатаро амалӣ менамоянд ва намунаи варақаи
он”қабул
гардидаанд.
Бо мақсади танзими равандм муҳоҷирати меҳнатаи шаҳрвандон
табқи Фармони Президента Ҷумхурии Тоҷикистон аз 19 ноябри соли
2013, №12 “Дар бораи такмили сохтори мақомоти иҷроияи ҳокимияти
давлатаи Ҷумхурии Тоҷикистон” Вазората меҳнат, муҳоҷират ва
шуғли аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис дода шуд.
Дар ин замина бо қарорҳои дахлдори Хукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон Хадамоти муҳоҷират ва сохторҳои он дар ҳамаи вилоят
ва шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ ва Намояндагии вазорат дар ФР оид ба
масълаҳои муҳоҷират таъсис дода шуданд.
Ҳамчунин, муассисаҳои соҳаи таҳсилота ибтидоии касбӣ ба
тобеияти вазорат дода шудаанд, ки фаъолияти онҳо низ ба
касбомузии муҳоҷирони меҳнатй ва забономӯзии онҳо нигаронида
шудааст.
Илова бар ин, бо мақсади ташкили низоми муташаккилонаи
бокортаъминкунии муҳоҷирони меҳнатй дар хоричи кишвар дар
сохтори вазорат Муассисаи давлатаи “Агентии бокортаъминкунй дар
хориҷа” ва дар сохтори Хадамоти муҳоҷират дар шаҳрҳои Душанбе,
Хоруғ, Хуҷанд ва Бохтар Муассисаҳои давлатаи “Марказҳои
машваратй ва омодагии пеш аз сафари муҳоҷирони мехдатй” таъсис
дода шуданд.
Бояд зикр намуд, ки дар ин муддат Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон аз 28 феврали соли 2015, №107 «Дар бораи Нақшаи
чорабиниҳо оид ба татбиқи Консепсия дар бораи ҷалби ҳамватанонн
бурунмарзӣ ҳамчун шарикони рушди кшнвар барои солҳои 2015 - 2020»
қабул гардид, ки дар он самтхои ҳамкорй бо ҳамватанон ва тоҷикони
бурунмарзй ва механизма татбиқи Консепсия дар бораи ҷалби
ҳамватанони бурунмарзй ҳамчун шарикони рушд барои давраи навбатӣ
пурра дарҷ гардида, иқтадору ҳавасмандии диаспораҳо ва ташкилотхои
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ҷамъиятии ҳамватанони бурунмарзй дар хориҷи кишвар ба инобат
гирифта шудаанд.
Дар ин давра лоиҳаи қарори Хукумати Чумҳурии Тоҷикистон
“Дар бораи тасдиқи «Стратегиям мшиши муҳоҷирати меҳнатии
шахрвандони Чумҳурии Точикистон ба хорича барои солҳои 20112015» таҳия гардида, бо қарори Ҳукумати Чумҳурии Точикистон аз 4
октябри соли 2011, №460 тасдиқ карда шуд.
Инчунин. Карори Хукумати Чумҳурии Точикистон «Дар бораи
ворид намудани тағйирот ба карори Ҳукумати Чумҳурии Точикистон
аз 29.04.2009. №«266 «Дар бораи ҷамъбасти маълумоти оморӣ оид ба
муҳоҷирати меҳнатии шахрвандони Чумхурии Точикистон ба хоричи
кишвар» тахия гардида, бо қарори Ҳукумати Чумҳурии Точикистон
тасдиқ карда шуд.
Чумҳурии Тоҷгасистон соли 2000 ба Конвенсияи байналмилалй
дар бораи ҳимояи ҳуқуқи ҳамаи коргарони муҳоҷир ва аъзои оилаи
онҳо шомил гашт. Давлатҳои иштироккунандаи ин
Конвенсия
ӯхдадоранд, ки хукуқи муҳочирони меҳнатӣ ва аъзои оилаи онҳоро аз
ҳолати шиканҷа, тахкир, ҷароҳатҳои ҷисмонй, тахдид ва умуман
муомилаи ғайриинсонй, ки шаъну шарафи инсонро поймол месозанд,
ҳимоя намоянд. Мутаассифона, на ҳамаи давлатҳои қабулкунандаи
муҳоҷирони меҳнагй, ки ба Конвенсияи байналмилалй
шомил
гардиданд, ӯхдадорихои дар боло зикршударо ичро мекунанд.
Масъалагузории кишварҳои интиқолдиҳандаи муҳоҷирони меҳнатӣ
аз ҷониби кордиҳандагони данлатҳои қабули муҳоҷирон начандон
пурра пазируфта мешаванд.
Дар самги муҳоҷирати мехдатй дар ҷумхурӣ як қатор мушкилоти
ҳапталаб ҷой доранд. Аз чумла, таваҷчӯҳ асосан ба бозори меҳнати
ганҳо як давлат равона шудаасг, ки ин дар баъзе мавридҳо сабаби
фишороварии сиёсии давлати қабулкунанда шуда метавонад.
Надоштани маълумоти ибтидоии касбӣ, паст будани сатхд тахассусӣ,
надоиггани маълумоти ҳукуқӣ ва надонистани забони давлати
қабулкунанда , ҳамчунин паст будани маърифати фарҳангии баъзе аз
муҳоҷирон, боиси мушкилоти муҳочирони меҳнатӣ дар хориҷи
кишвар мегардад. Ғайр аз ин, душвориҳои зиёде, аз қабили ёфтани
ҷои зист, ҷои кори мувофиқ, шароити меҳнат ва ғ. ҷой доранд. Барои
осон кардани мушютпоти муҳоҷирони меҳнатй ва танзими оқилонаи
ҷараёни муҳоҷирати меҳнатии шаҳрвандони Чумҳурии Тоҷикистон
дар хориҷа пешниҳод карда мешавад:
• дар оянда муҳоҷирони меҳнатӣ бояд муташаккилона, дар асоси
шартномадои меҳнаттш байни субъектҳои хоҷагидории дорои
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•

•

•

•

иҷозатнома (литсензия) ва
корфармои хориҷй фиристонда
шаванд. Дар асосии шартномаҳои меҳнатӣ онҳо бо кор таъмии
шуда, баъди анҷоми кор ба ва ган баргардавд:
талаботи бозори меҳнати давлатҳои қабулкунанда ба инобат
гирифта, мутахасеисонро бояд дар асоси ин талабот тайёр намуд,
то ки
онҳо дар бозори меҳнати кишвари қабулкунанда
рақобатпазир бошанд.
масъалаҳои ҳифзи иҷгамой ва оилаи мухоҷиронро дар давлати
қабулкунанда
ба инобат шрифта,
дар
шартномаҳои
байнидавлатй инъикос карда шаванд:
қонунҳои амалкунандаи
Ҷумхурии Тоҷикистон оид ба
муҳоҷирати меҳната бо қоиунҳои амалкунандаи кишварҳои
хориҷй мувофиқа карда шаванд.
Диверсификатсияи муҳоҷирони меҳнат ба дигар давлатҳо
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10. НИЗОМИ ИДОРАИ М УҲОҶИРАТИ БАЙНАЛМИЛАЛИ
Муҳоҷирати меҳнатй бахтли мухдмтарини рушди умумиҷаҳонӣ
буда, ҳамзамон ситезаҷӯйии ҷидцй нисбат ба амнияти байналмилалй
ва миллй мебошад. Мувофиқи маълумоти СММ, дар 50 соли охир
шумораи одамони берун аз ҳудуди кишварҳои худ иқоматкунанда
тақрибан ду баробар афзудааст ва дар соли 2009 беш аз 190 млн.
одамро ташкил додааст. Муҳоҷирони меҳнатй дар ҳудуди нисбатан
ками кишварҳо тамаркӯз ёфтаанд. Ба кишварҳои панҷгонаи дорой
теъдоди зиёди муҳоҷирони мехдатй дар соли 2006 Руссия низ ворид
гардид.63
Ғайр аз ин, теьдоди ҳарчи бештари муҳоҷирони меҳнатӣ дар
ҳолати осебиазирии хукуқй кдрор мегарад, зеро ки бозори меҳнат бо
тадбирҳои байнидавлатии синхронй
дар соҳаи идоракунии
муҳоҷират дастгарй намеёбад. Ин боиси он мегардад, ки кишварҳо ба
қувваҳои корни хориҷй ниёз доранд, аммо имкониятҳои қонунии
таъмини ин талабот хеле махдуданд. Бесамарии танзими
байналмилалии хукукин муҳоҷирати меҳнатӣ, инчунин дар афзоиши
интиқолдиҳии ғайриқонуншо ҷиноӣ ва шуғли муҳоҷирони меҳнатӣ
дар соҳаи иқтисоди ғайриқонунй, ки хусусияти умумй пайдо мекунад,
зоҳир мегардад. Давлатқо дар навбати худ, тадбирҳои муборизаро
алайҳи муҳоҷирати ғайриқонунй шадидтар месозанд.64
Ин ихтилоф боиси қонуншиканиҳои оммавй ва риоя
нагардидани ҳуқукхои асосии муҳоҷирони меҳнатӣ мегардад. Ҳамаи
ин далелҳои зикргардида зарурати таҳияи назария ва арзёбии амали
муҳоҷирати меҳнатӣ ва таъсири бевоситаи онро ба равандҳои
иҷтимоию сиёсӣ ва иктисодй дар минтақаҳои гуно1ун заминасозӣ
менамояд. Бо мақсади арзёбии ин равандҳо, мо ба баъзе таҳқиқҳое, ки
моҳияти муҳоҷиратро муайш мекунанд, назар менамоем.
Як гурӯҳ муҳағдақон муҳоҷирати меҳнатиро чун маҷмӯи
интиқолёбиҳои механикй, касбӣ ва тағйиротй, вобаста ба ин дар вазъи
маконии фардҳо ва сохтори ҳудудию сукунатии доимии аҳолй
медонанд.2
Дар баъзе таҳқиқҳо муҳо»щрат, аз ҷумла муҳоҷирати меҳнатӣ чун
раванди иҷтимоию демографии оммавй аз нигоҳи миқдорй ва
мураккаб аз ҷиҳати сохторй арзёбй мегардад.3
63 См.: Даклад Фонда ООН по народонаселению. Н ью -Й орк 2006.
64 Towards a fair deal for migrant workers in the global economy. Reportvi International labour Confcrese, 92nd Session,
Geneva: International labour Office 2004. P.71-78.
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Аксари муҳаққиқон муҳоҷирати меҳнатиро чун ҳамагуна
интиқолёбии воқей дар макон тавсиф мекунанд. Муаллифони ин
корҳои таҳқиқотй тағйири макон намуданро чун муҳоҷирати меҳнатй
тавсиф карда, худро аз тафсири мушаххаси гаърихй ва иҷтимоию
иқтисодй озод сохтаанд.
Ба ақидаи И.С. Маслова, муҳоҷирати меҳнатии аҳолӣ раванди
объективии тағйири макон кардани кадрҳо мебошад, ки ба тарзи
ногусастанӣ бо рушди қувваҳои исгеҳсолкунанда ва муносибатҳои
истеҳсолй пайвастааст.65 Муҳоҷирати меҳнатӣ дар ҳаёти ичхимоию
иқгисодии ҷомеа нақши муҳим дошта, чун раванде зоҳир мегардад,
ки аз як ҷониб ба тағйирот дар ҳаёти ҷомеа хеле ҳассос буда, аз
ҷониби дигар - омили муҳимест, ки ба ташаккули
ҷанбаҳои
динамикию сохтории тагйироти мазкур таъсири зиёд мерасонад.
Аммо чунон, к и В.И. Переведенцев тазаккур медиҳад, муҳоҷирати
меҳнатии аҳолй «Яке аз шаргҳои фаъолняти муьтадили ҷомеа
мебошад, ки бо ёрии он метавонад ҳалли дурусти ҷобаҷосозки
захираҳои меҳнатӣ дар ҳудуди кишвар ба даст оварда шавад ва
баробарсозии сатҳи рушди иқгисодии минтақаҳо, рафъи тафовутҳои
иҷтимоию иқтисодй ва фарҳаншю маишй байни шаҳру деҳот ба дасг
оварда шавад»; бояд он ҳолате низ ба назар шрифта шавад, ки
«Муҳоҷирони шавқманди дониш ба сӯйи марказҳои фарҳангӣ майл
мекунанд ва ашхоси хоҳони беҳбуд бахиищани вазъи моддӣ - ба
манотиқе майл мекунанд, ки он ҷо кувваҳои кории кадрӣ бештар
доранд ва имконияти даромади бештар шрифтан мавчуд асг». Яъне,
муҳоҷирати меҳнатй чун падидаи ҳаёти иҷтимоию икдисодӣ зухур
мекунад. Вале «ҳар падидае, ки соддаю якмаъно тавсиф мегардад,
ҳамон қадар робитаҳои он ба муҳити агроф печидатар асг, яъне
таҳқиқи он низ мураккабтар хоҳад буд» .
Ҳангоми тахдили муҳоҷирати меҳнатии аҳолӣ на ҳамеша онро чун
як навъ раванди кӯчиши ҳудудии инсонҳо ва чун ин ё он натиҷаи
амалӣ гардидани раванди мазкур чудо мекунанд. Дар робита бо ин, як
идда муҳаққиқон воқеьбинона ба ин ҳолат ишора намуда, тазаккур
медиҳанд, ки муҳоҷиратн аҳолй гуфта, аксаран худи равандро
меноманд, дар сурате, ки онро «Тақсимоти худудии аҳолй» гуфтан
дурусгтар мебуд. Зеро ки ин до падида ба як ҷониби он иваз карда
шуда, худи муҳоҷират чун раванди кӯчиш, яъне натичди раванд
қаламдод мегардад.2 Чунин арзёбй боиси табдили мафхум ва иштибоҳ
чдддй мегардад.
6S Ф и л и п п о в Н .Н ., С у к о в В.А. П робл ем ы ф о р м и р о в ан и я тр удовы х ресурсов сел.В ы п.4. С вер дл о вск, 1974
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Баррасии нуктаҳои назарҳои гуногун оид ба тавсифи истилоҳоти
«Муҳоҷирати аҳолӣ» ва «Муҳоҷирати меҳнатй» имкон медиҳад, то ки
дар ин хусус хулосаҳои зерин бароварда шаванд: аввалан гуногунии
таърифҳои муҳоҷирати меҳнатӣ комилан аз бисёромилй ва дар
ҳолатҳои мушаххас ба тарзи гуногун зоҳир гардидани он дарак
медиҳанд, ки онҳо ба услубҳои илмӣ таъсир мерасонанд, сониян,
аксари таҳқиқҳо оид ба муҳоҷирати меҳнатй нишонаҳои моҳиятии
асосии онро: убури муҳоҷирон аз марзҳои давлатӣ ва мӯҳлати иқомат
дар худуди он кишвар мешуморанд.
Кӯчиши одамон аз як ҷой ба ҷойи дигар, ки муҳоҷирати меҳнатиро
ташкил медиҳад, ба категорияҳои мухталифи аҳолӣ мансуб аст.
Масалан, бо кори доимӣ таъмин шудани микдори муайяни одамон, ки
муваққатан дар он худуд истиқомат мекунанд, танҳо боиси тағйири
шумораи ҳам аҳолии доимй ва ҳам меҳнатӣ мегардад, дар ҳолате, ки
шумораи аҳолии мавҷудбуда тагйир намеёбад. Аз ин рӯ, аксаран дар
ҷойҳои ҷамъшавии муҳоҷирони меҳнатӣ шумораи аҳолй ҳудудҳо аз
ҳисоби бошандагони муваққатй афзоиш ёфта, дар ҷойҳои сукунати
доимии онҳо шумораи ҳиҷратрафтагон зиёд мешавад.
Яке аз нишонаҳои асосии муҳоҷирати меҳнатӣ убури марзҳои
давлатй мебошад. Аз ин ҷиҳат, пеш аз ҳама, муҳоҷирати хориҷй
(эмигратсия ва иммигратсия) ва дохилиро ҷудо мекунанд.
Муҳоҷирати меҳнагии хориҷй ҳамеша бо убури марзҳои давлатй
пайвастагӣ дорад; онро ба муҳоҷирати меҳнатии байналмилалй,
байниқоравӣ ва дохшшқоравй ҷудо менамоянд.
Аз рӯйи парамегрҳои замонӣ муҳоҷирати меҳнатиро ба доимй
(бебозгашт) ва муввақатй (баргарданда) тақсим мекунанд. Ба гурӯхи
баргарданда, инчунин муҳоҷирати мавсимӣ ва ақрабакиро мансуб
медонавд. Бебозгашт он муҳоҷирати меҳнатиеро меномавд, ки
муҳоҷир ҷойи сукунати доимиашро барои ҳамеша тағйир медиҳад.
Ҳангоми муҳоҷирати меҳнатии мувақкатӣ инсон ба муддати нисбатан
тӯлонй, вале давраи муайян, ки аксаран пешакй маълум аст, сафар
мекунад. Мисоли чунин муҳоҷирати муваққатии меҳнатӣ сафари
чандсола мувофиқи шартномаю созишнома мебошад. Чун қоида
чунин намуди муҳоҷирати меҳнатй ба зарурати таъминоти ин ё он
соҳа бо қувваҳои корӣ дар давраи афзоиши мавсимии корҳо
заминасозй мегардад. Муҳаррики муҳоҷирати меҳнатии мавсимӣ
сафарҳои ҳарсола дар мохҳои муайян мебошанд. Муҳоҷирати
ақрабакӣ чунин сафарҳои мунтазам барои кор берун аз ҳудуди маҳали
истиқомат ва бо бозгашти ҳатмй ба хонаи худ мебошад. Муҳоҷирати
ақрабакй одатан замоне ба амал меояд, ки ҷойи кор дар дигар махали
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истикоматии нисбатан наздик қарор дошта, имконият медиҳад, то
сафарҳои ҳаррӯза (ё қариб ҳаррӯза) анҷом дода шаванд.
Аз рӯйи усули татбиқ муҳоҷирати меҳнатӣ ба тарзи муташаккил
(бо иштироки мақомоти давлатй ва ҷамъиятй анҷом дода мешавад) ва
ғайримуташаккил, инфиродй ва дастаҷамъӣ, ки бо кувва ва маблағҳои
худи муҳоҷирон анҷом дода мешавад, тақсим мегардад. Дар адабиёти
демографӣ муҳоҷирати меҳнатӣ, инчунин аз рӯйи сабабҳои кӯчиш
гурӯҳбандй мешавад.
Ба муҳоҷират аз рӯйи сабабҳои иҷтимоию иқтисодй кӯчиш бо
мақсади пайдо кардани ҷойи кор, музди меҳнати бештар, дасграсй ба
заминҳои озоди кншоварзй мансуб дониста мешавад.
Аз рӯйи сабабҳое, ки одамонро ба мухоҷирати меҳнатй водор
мекунанд, муҳоҷиратро ба ихтиёрӣ ва иҷборӣ ҷудо менамоянд. Ба
муҳоҷирати меҳнатии ихтиёрй кӯчиши одамоне, ки кишвари сукунати
доимии худро ихтиёран тарк намуда, дар ҳудуди кишвари дигар
макони сукунат интихоб менамоян, дохил мекунанд. Дар иртибот бо
таснифи пешниҳодшудаи муҳоҷирати меҳнатй аз рӯи сабабҳо
баррасии худи мафҳуми муҳоҷират ва сабабҳои он мувофиқи матлаб
хоҳад буд. Маълум аст, ки тамоми ҳодисаю равандҳои дар табиат,
ҷомеа ва тафаккур ба вуқӯъоянда бо сабабу равандҳои дигар
заминасозй мешаванд. Ҳар як раванд метавонад сабаби равандн дигар
гардад, агар он шарти зарурй, замина ё асоси пайдоиши тағйирот ё
рушди раванди нав бошад. Муқоисаи тавсифҳои зикршудаи
муҳоҷирати меҳнатии ихтиёрй ва иҷборй ба он далолат мекунад, ки
дар чунин ҳолат сабаби кӯчидани одамон ё ихтиёран ба ҷойи дигар
рафтан ё ҷойи кор ҷустан аст. Аммо нахустасоси ҳамаи ин сабабҳо ва
нахустасоси муҳоҷират дар маҷмӯъ, чунон, ки қаблан зикр гардид,
омилҳои иқтисодй, сиёсӣ, ҳарбй, этникй, демографй, экологй ва гайра
мебошанд. Яъне, мантиқан аз рӯйи сабабҳо бояд муҳоҷират ба
иқтисодя, сиёсӣ, этникй, демографй ва гайра чудо карда шавад. Ба
намудҳои зикршудаи мухоҷират метавон муҳоҷирати ихтиёрй ва
иҷбориро мансуб донисг.66
Дар ҷаҳони муосир омили муҳими рушди иҷтимоию иқгисодии
бештари кишварҳо муҳочдрати байналмилалӣ мегардад. Ин омил
боиси ташаккули бозори чандири меҳнат, ҷалби кишварҳои
рӯбаинкишоф ба дастовардҳои пешрафти илмию техникй ва
ҷамъиятӣ, ба истифодаи самараиоки захираҳои меҳнатӣ ва ҳамкорию
ганисозии мутақобшш тамадцун:ҳои сулҳҷӯ мегардад.
66 М етелев С . Е. М еж д у н ар о д н ая т р у д о в ая м и грац и я и нел егал ьн ая м и гр а ц и я в России. М .,2006.-с.6-10
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Дар замони ҳозира дар кишварҳои гуногун усулҳои мухталиф дар
муайянсозии таърифи мафҳуми муҳоҷирати меҳнатии байналмилалй
қабул гардидаанд, ки заминаи онҳоро ихтилофи назар дар тафсири
давомнокй ва мақсади сафар ташкил медиҳад. Вобаста ба ин, тарзҳои
гуногуни сабти муҳоҷирони меҳнатй ва муқоисанопазири маълумоти
мақомота омор ба вуҷуд омадаанд, ки таҳқиқи равандҳоро дар
муҳоҷирати меҳнатии байналмилалй, сабабҳои он ва омилҳои
ташаккулёбй, василаи амалисозй ва оқибатқои татбиқро хеле
мураккаб мегардонанд.
Масоили ташаккул ва татбиқи усули умумй нисбат ба мафҳуми
муҳоҷирати меҳнатӣ тӯли якчанд даҳсолаҳо дар чорчубаи
муассисаҳои мухталифи Созмони Милали Муттаҳид фаъолона гаҳия
мешуданд. Дар ин миён ҳанӯз соли 1932 дар қарори конфронси
байналмилалй оид ба омори муҳоҷират зикр гардида буд, ки «ҳар як
амали сафар аз як кишвар ба кишвари дигар ба мухдати муайян, бо
истиснои сафарҳои сайёҳӣ, бояд, ба мафҳуми муҳоҷирати меҳнатй
дохил гардад67. Барои дақиқ намудани мафҳумҳои муҳоҷирати доимй
ва муваққатӣ дар он конфронс пешниҳод шуда буд, ки «Ҳангоми
сафари яксола ва беш аз он муҳоҷирати корй бояд доимй» ва
«Ҳангоми сафари камтар аз яксола муҳоҷирати корй бояд муваққатӣ
дониста шавад». Айни ҳол муҳоҷирати наздисарҳадӣ ба ҳисоб
шрифта намешавад. Айни замон меъёри тӯлонияти сафар хеле
махдуд буда, барои муайян намудани баъзе категорияҳои муҳоҷирон,
масалан муҳоҷирон-кормандони мавсимӣ, ки метавонанд дар
кишвари таъиншуда нисбат ба сайёҳон ё дар сафари хидматибудагон,
мудцати камтар бошанд, имконияти қаноатбахш намедиҳад.
Дар иргибот бо ин, дар тавсияҳои соли 1953 таҳиянамудаи СММ
муҳимияти баҳисобгирии мақсади сафар барои фарқ кардани
«муҳоҷирони муваққатй», ки ба шумораи онҳо ашхоси ғайридоимӣ
мансуб дониста шудаанд, таъкид гардидааст, онҳое, ки мехоҳанд кори
муайянеро дар тӯли як сол ё камтар аз он иҷро намоянд, музди онҳо
дар кишвари пазиранда пардохта мешавад.
Дар баробари ин, ба он масъала аҳамият дода шуда буд, ки
«тафовутҳо миёни кишварҳо ҷиҳати давомнокй ва табиати ҷуғрофй,
миқёси муҳочират, қонунгузории миллӣ дар бахши назорат аз болои
муҳоҷират ва амалҳои дигар, имкони ташаккули ҳадди ақали
стандартҳоеро, ки ҳамаи кишварҳо комилан ва фавран татбиқ
менамоянд, медиҳад. Бо мақсади ташаккули усули бештар таснифи
муҳоҷирони меҳнатй дар гузориши СММ аз соли 1976 таъкид
67 М и гр ац и я населения Вып. I Т еори я и п р ак ти к а исследования М .. 2002.-е-. 176-178
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гардида буд: «Омшш муҳими мураккабсоз дар таҳияи тавсифоти
қаноатма}щкунандаи муҳоҷирони меҳнатӣ, робитаи мутақобилаи зич
байни ин истилоҳ ва мафхуми сукунаги доимй дар кишвар мебошад».
Аммо дар хусуси икомати доимй «Миёни кишвархо ақидаи ягонае, ки
барои муқаррар намудани далели иқомага доимй зарур аст, вуҷуд
надорад». Бинобар ин, таърифи мафҳуми мухоҷирати меҳнатй, ки ба
категорияҳои сокини доимй ва муваққатӣ асос ёфтааст, мушкилиовар
афтода, пешниҳодҳои тахдяшуда истифодаи васеъ наёфтанд.
Ташкилоти Байналхалкди Меҳнат (ТБМ) таснифи намудҳои
субъектҳои муҳоҷирати меҳнатии байналилалиро таҳия намуда, панҷ
намуди асосии онҳоро ҷудо кардааст. Ба намуди якум кӯчидагон
мансубанд. Ин гурӯҳи муҳоҷирон барои кӯчидан ба кишварҳои дорои
саноати пешрафта ҳавола дода шудаанд. Тақрибан дар тамоми
кишварҳо қонунгузории муҳоҷиратй баҳри пайвастани оилаҳо
заминасозй гардидааст, зеро муҳоҷирати аввалия бо қонунгузории
миллӣ хеле мушкил сохта шудааст.
Ба намуди дуюм мухоҷироне мансуб доииста шудаанд, ки
мувофиқи шаргнома кор мекунанд ва тибқи он муҳлати иқомати дар
кишвари пазиранда қаблан муайян карда шудааст. Ин тоифа аз
коргарони сатхд пасти ихтисосдошта ва беихтисос иборат буда, ба
корҳои мавсимӣ машғуланд. Мавҷудияти коргарони хориҷӣ
метавонад ҳам омили мусбат ва ҳам манфй барои кишвари пазиранда
арзёбӣ гардад, зеро давраҳои воридшавии коргарони хориҷӣ бо
давраҳои рушди иқтисодии ин кишварҳо метавонанд мутобиқа г
накунанд. Аксарияти мутлақи коргарони хориҷй ба корҳое машгул
мешаванд, ки барои аҳолии бумӣ ҷолиб нестанд. Дар охири солҳои 80уми асри гузашта тақрибан 85% муҳоҷирони фаъоли иқтисоди дар
ҶФО (Ҷумҳурии Федеративии Олмон) бо корҳои вазнини якнавохту
дилгиркунанда ва аксаран хавфнок машғул буданд; 60% онҳо ба
бахши беихтисосҳо ё пастсавияҳо мансуб будадц. Айни замой дар
Фаронса ба 69 % муҳоҷирони хоричй корҳое мерасанд, ки меҳнати
дастиро талаб мекунанд. Муҳоҷирони мувофиқи шартнома
коркунанда дар бораи фарқи байни музди меҳнат дар иҷро
накардани
айнан як кор барои аҳолии бумй ва мухрҷир огоҳй
доранд. Ин фарқиятҳо хеле зиёданд: дар қоидаҳои қабул ба кор ва
озод кардан аз кор, дар расмиятҳои эътирофи ихтисосмандӣ ва ғайра.
Қатъи назар аз ин ва ҳуқуқпоймолкуниҳои дигар, дар аксари
давлатҳои пешрафта сафҳои қисми аҳолии машғули корро коргарони
хориҷй пурра мекунанд. Барои кишварҳои қафомонда муҳоҷирати
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меҳнатии аҳолӣ яке аз сарчашмаҳои муҳимтарини даромад боқӣ
мемонад.
Барои кишварҳои мутараққӣ, ба монанди Олмон, ИМА, Канада
муҳоҷирати меҳнатй аз кишварҳои рубаинкишоф хос аст.68 Ин тамоил
на танҳо дорои ҷанбаҳои иқгисодӣ, балки таърихй ва сиёсй низ
мебошад.
Дар навбати худ, муҳоҷирон ба гурӯҳҳои зайл тақсим мешаванд:
• Муҳоҷирони мавсимй - шахсоне, ки берун аз давлат як давраи
муайяни сол кор мекунанд, зеро корҳои ичромекардаи онҳо хусусияти
мавсимй дорақц:
• Муҳоҷирони мехнате, ки ба татбиқи лоиҳаҳо иртибот дорандмуҳоҷироне, ки ба давлати кордиҳанда танҳо аз рӯйи лоиҳаи муайян
барои давраи муайяни кор роҳ дода шудаанд:
®Муҳоҷирони меҳнатие, ки тибқи шаргнома мухдати фаъолият ва
навъи корҳои иҷрокунандаашон муайян гардидаасг:
» Муҳоҷирони мехдатии муваққатй - хориҷиёие, ки ба кишвари
пазиранда барои иҷрои фаъолияти касбии муайян дар тӯли давраи
муайян роҳ дода шудаанд;
• Онҳо метавонанд корфармоёнк дигар пайдо карда, бидуни
зарурати хориҷшавӣ аз кишвар барои иҷрои корҳои дигар
иҷозатнома гиранд;
• Муҳоҷирони меҳнатии маскушиуда - онҳое, ки пас аз чандин соли
сукунат дар кишвари пазиранда, идозати исгиқомат барои мухдати
номуайян ва иҷозати кор кардан бидуни махдудиятро доро гаштаанд.
Ба мух,оҷирони меҳнатии маскуншуда ҳангоми надоштани кор зарур
нест, ки кишварро тарк кунанд, одатан ба онҳо ҳуқуқи пайвастан бо
аъзои оила дода мешавад, ба шарте, ки бо кор ва манзил таъмин
бошанд;
• Муҳоҷирони меҳнатии баландихтисос - муҳоҷироне, ки бинобар
соҳибихтисос буданашон барояшон реҷаи мусоидаткунанда дар
кишвари пазиранда дода мешавад, мухдати сукунагашон, иваз
кардани ҷойи кор пайваста ба аъзои оила камтар махдуд карда
мешавад.69
Муҳоҷири меҳнатй метавонад ҳам дар асоси қонун ва ҳам
ғайриқонунй коргари кироя шавад. Дар ин маврид муҳим аст, ки
ҳангоми тахдили муҳоҷирати меҳнатии байналмилалӣ мавҷудияти
миқдори зиёди гурӯхҳои одамон, ки шаклан ба кишвари дигар
,,к R u b io -M arn R u th im m igration
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интиқол шудаанд, гарчи муҳоҷири меҳнагй нестанд, вале дар кишвари
пазиранда метавонанд ҳамчун корманди кироя ба ҳисоб гирифта
шаванд. Ба ин ҷумла таҷрибаомӯзони хоричй, сайёҳон, донишҷӯёни
хориҷӣ ва гурезагон шомиланд. Хулоса, барои тахдили вазъи воқеии
дар иқтисоди ин ё он кишвар, аз ҷумла дар бозори захираҳои меҳнатй,
баамал омада, ба назар гирифтани доираи васеи муҳоҷирони
байналмилалӣ, ки имкони дар фаъолияти иқтисодй иштирок
карданро доранд, мухдм аст.
Мураккабии тахдили муҳоҷирати меҳнатии байналмилалй,
бештар аз ҳама, дар чандир будани намуду шакчхои дар таркиби он
мавҷуд буда аст. Гап дар сари он аст, ки мухрҷирони меҳнатй
метавонанд мақоми худро дар шароити дигаршавии вазъи зиндагй,
тағйироти иҷгимоию иқтисодӣ ва сиёсй дар кишварҳои пазирандаву
таркшаванда ва гайра дигар кунанд.. Шахсоне, ки ба кишвари дигар
барои сукунати доимй чун муҳоҷир ҳиҷрат мекунанд, аммо дар он
кишвар муваффақ намешаванд, метавонанд бозпас ба ватани худ
баргарданд. Баъзан муҳоҷирони меҳнатии қонунӣ метавонанд бар
асари вайрон намудани ягон талаботи шартнома, ба муҳоҷирони
гайриқонунӣ табдил ёбанд. Масалан гузаштани мухдати иҷозатнома ё
кӯшиши дигар намудани ҷойи кор, ки хилофи шаргнома бошад ва
барьакс, муҳоҷирони гайриқонунй метавонанд мақоми қонунй пайдо
кунанд (авфи муқоҷирон).
Дар айни замон тақрибан ҳар як муҳоҷири мехдатӣ, аз ҷумла
муҳоҷирони гайриқонунй, корманди эҳтимолй буда метавонад. Бо
рушди иқгисоди чаҳонӣ дар сохтори ҷараёнҳои муҳоҷирон тагйироти
ҷиддӣ ба амал меоад. Масалан, дар моҳияти сафарҳо ба Аврупо ё ин
ки ба Ш арқ дигаргуниҳои бунёдӣ ба а мал омадаанд. Шаҳрвандони
зиёд бо истифода аз сафарҳои сайёхй дар хориҷа ба фаъолияти
тиҷоратй машғул мешаванд. Аксари муҳоҷироне. ки гайриқонунй дар
давлатҳои дигар сокин мешаванд, равандҳои сайёҳиро
истифода
мекунанд.
Барои тахдили муҳоҷирати байналмилалй муайян намудани
шумораи муҳоҷирони меҳнатии байналмилалй дар ҳар кишвар
аҳамияти мухим дорад. Усулҳое, ки аз ҷониби аксари кишвархо
ҳангоми муайянсозии шумораи муҳоҷирони меҳнатии байналмилалй
истифода мешаванд, ба ҳам хеле наздиканд. Дар айни ҳол ба
муҳочдрон одатан одамоне мансуб дониста мешаванд,, ки доимй (на
камтар аз як сол) дар ҳудуди кишвари пазиранда зиндагй мекунанд,
вале дар кишвари дигар таваллуд шудаанд. Дар ин ҳолат мансубияти
80
https://bikhon.tj/

шаҳрвандӣ ба назар гирифта намешавад, зеро ин чиз метавонад дар
вақти дигар ба даст оварда шавад.
Равиши ҳиеоби ин нишондиҳанда ҳоло аз ҷониби мутахассисон
мавриди баҳс қарор дода шудааст.
Намуди сегом - ин мутахассисони баландихтисосанд. Онҳоро низ ба
муҳоҷирони меҳнатӣ мансуб медонанд. Худи истилоҳи «Мутахассис»
дар иртибот бо муҳоҷирон дар кишварҳои гуногун ба тарзи мухталиф
ташреҳ мегардад. Мафхумҳои зерин аз ҳама бештар паҳншуда
мебошанд: дар ИМА ва Швейтсария «Мутахассисони балащдахтисос»
ё «Иҷрокунандагони мустақил ва сарменеҷерҳо» «Мутахассисони
соҳаи техники», «Муҳаққиқон», «Физикҳо» дар Австралия, Британияи
Кабир, Фаронса. Барои рущди истеҳсолоти миллй дар кишварҳои
пазиранда кори ин категорияи шаҳрвандон зарур аст.
Афзоиши ҳиссаи муҳоҷирони меҳнатии мутахассис аз ҳисоби
умумии захираҳои меҳнатӣ дар як идца кишварҳо аз оғози солҳои 60уми асри гузашта падидаи устувор гардид. Дар он замон муҳоҷирати
олимон, кормандони муҳандисию техникии баландихтисос аз
кишварҳои гуногуни Аврупо ба чунин раванд чун «ихроҷи мағзҳо» ё
«муҳоҷирати зеҳнӣ» огоз бахшвд. Айни замон чунин раванд дар
байни кишварҳои мутараққӣ ва ақибмонда ба назар мерасад.703
Намуди чорум - муҳоҷирони гайриқонунӣ. Ба ин хориҷиҳо, ашхоси
•Дешаҳрвандӣ (анатридҳо) бо раводидҳои мухлаташон гузашта,
раводиди сайёҳй ва муҳоҷирони гайриқонунӣ: бидуни асноди сафарй,
бе ҳеҷ гуна ҳуҷҷати тасдиқи шахсият, ки ба фаъолияти мехнатии
ғайриқонунй машгулавд, дохил мешаванд. Тахдили маводи нашрй
оид ба муҳочирати байналхалқӣ нишон медиҳад, ки болоравии
суръати муҳоҷирати гайриқонунй ҷой дорад. Моҳияти масъалаи
муҳоҷирати ғайриқонунй ба мураккабии муайянсозии пахдӯҳои
микдории худи ин падида, ки нисбат бо маълумоти расмй хеле зиёд
буда, бо оқибатҳои бисёрчанбаи ба бороварда, набудани барномаи
илмии мубориза бо он дар шароити тагйири сохторӣ кардани
иқгисодиёт алоқаманд асг.
Дар кишварҳои мутараққӣ, масалан дар Нидерландия шугли
ғайрирасмӣ 0,5% шуғли умумии кишварро ташкил медиҳад, дар
саноати сабук бошад, - 50 %, кишоварзй тақрибан 17%, дар хадамоти
меҳмоқцорй ва тарабхонавй 7% - ро ташкил медиҳад. Имконпазир
будани истиснои муҳоҷирати ғайриқонунй дар ҳаёги иқтисодй, сиёсӣ,

78 Зери м аф ҳум и (эм и граци я) муҳоҷират, кӯчидани ш аҳрван дон аз як ки ш в ар ба ки ш вар и ди га р ф аҳм ида
м еш авад.
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иҷтимоӣ сиёсати муҳоҷирати давлатқоро водор месозад, ки нисбат ба
муҳоҷирони гайриқонунӣ чандир бошавд ва батадриҷ тадбирҳои
ҷазоиро ба расмигардонӣ тақвият бидиҳанд, ки ин боиси ба ҳолати
расмӣ (қонунӣ) гузаштани оммаи зиёди меҳоҷирон мегардад.
Тадбирҳои расмисозй дар кишварҳои Аврупо борҳо дар
кишварҳои Иттиҳоди Аврупо, аз ҷумла аз тариқи таъсиси «ҳудуди
шенгенй» бар асоси муохдца «Дар бораи дасткашй аз тафтишот дар
марзҳои умумй (1985) ва Конвенсияи «Оид ба истифодаи муоҳидаи
Шенген» аз 14 июни соли 1985 «Дар бораи дасткашй аз тафтишот дар
марзҳои умумй» (1 июни соли 1990 ба имзо расидааст) амалй карда
шудаанд.
Ба намуди панҷум фирориён (гурезагон) - ро мансуб донистан
мумкин аст. Ба онҳо ашхосе дохил мешаванд, ки маҷбуранд, кишвари
сукунати худро бинобар тахдиди хатар ба ҳаёташон тарк карда,
минбаъд ҳамчун муҳоҷирони меҳнатй дониста шаванд. Дар соли 2000
шумораи умумии фирориён дар ҷаҳон 18 млн. нафар одамонро
ташкил дода буд.
Дар давоми даҳ соли охир ин рақам ба сӯи
афзуншавй тагйир меёбад.
Онҳо эътироф мекунанд, ки гуреза-ин шахсест, ки ҳангоми амалй
намудани қонуни мушаххас оид ба масъалаҳои гурезагон, дорой
ҳуқуқҳо мебошад. Матни пешгуфтори Конститутсияи Фаронса аз
соли 1985 тибқи конун аз 25 июли сота 1952 «Дар бораи гасдиқи
Раёсати фаронсавй оид ба ҳимояи гурезагон ва апатридҳо» эълон
медорад, ки ба шумораи фирориён онҳое маҳсуб мегарданд, ки ба
мод даи 1 Конвенсияи сота 1951 мувофиқат намоянд. Дар ИМ А санад
«Дар бораи гурезагон» таърифи фирори, ки ба меъёрҳои ҷуғрофӣ ва
идеолога асос ёфта буд, ба таърифи дар Конвенсияи соли 1951
мавҷудбуда ва Протоколи мансуб ба он аз соли 1967 иваз гардид.
Ҳамчунин, Канада таърифи дар Конвенсия пешбинишударо дар
санади оид ба муҳочират
сота 1976 қабул намуд. Муҳтавои
Швейтсария «Дар бораи паногоҳ» дар маҷмӯъ бо муқаррароти
Конвенсияи сота 1951 баробар дониста шудааст. Қонунҳои Ҷопон ва
Испания «Дар бораи гурезагон » мафхуми фирориро мувофики
меъёрҳои Конвенсияи соли 1951 муайян кардаанд. Муқаррароти
мушобеҳ бо моддаҳои Конвенсияи соли 1951 ва Протоколи мансуб ба
он аз сота 1967, ки ҳуқуқхои гурезагон ҳимоя мекунанд, метзвон дар
қонунҳои даниягй, чехй, норвегиявй ва ботавй дар бораи муҳоҷирон
пайдо кард.
Тахдита қаблан зикршуда аз он шаҳодат медиҳад, ки муҳоҷирати
меҳнатй як бахши муҳоҷирати байналмилалии умумии аҳолӣ
82
https://bikhon.tj/

мебошад. Аз нуқтаи назари сиёсати иқтисодии дохшши давлат,
зарурати объективии ҷалби муҳоҷи{юни меҳнатӣ норасоии мутлақ ва
нисбии куввахои корим худа дар кишвар буда, нишонаҳои асосиаш
инҳоянд: самтпфии ҳадафмандонаи халолкорй, ихтиёрй ва
баргардонандагй.71
Бо дарназардошти хусусиятҳои муҳоҷирати мехдатии хориҷӣ
Волков В.А. кишвару минтақаҳои зеринро чудо мекунад.: кишварҳои
Аврупои Ғарбии беш аз ҳама пешрафта, ки қувваҳои кориро аз
кишвархои аз ҳама акибмондаи Аврупои Ғарбӣ, мамолики арабии
Африкой Шимолй, Шарки Наздак, Африқо ва дигар кишвархои
Аврупои Шарқй, инчунин ҷумхуриҳои собиқ Шӯравӣ ҷалб мекунанд.
Масалан, кишварҳои пазирандаи бахши асосии муҳоҷирон инҳоянд:
Олмон, Фаронса, Британияи Кабир, Швейгсария, Белгия, Шветсия ва
Нидерландия.
Пас аз пош хурдани Иттиҳода Шӯравй Русеия ба яке аз марказҳои
байналхалқии муҳочирати меҳнатй табдил ёфт. Аз як сӯй, ба он садҳо
ҳазор шаҳрвавдон муҳоҷират карда, барои сукунати доимй ба
кишвархои дигар кӯчиданд, аз сӯйи дигар дар худуда он беш аз 1,5
млн. хориҷиён кор мекунанд. Инчунин, бояд ба назар гирифт, ки беш
аз 29 млн. шаҳрвандони Россия берун аз марзҳои давлатии он боқӣ
, мондаанд.
Дар доираи як минтақа шумораи зиёда кормандон ба он
кишварҳое рӯ меоваранд, ки дар онҳо ислоҳоти самарабахши
иқтисодй амалӣ карда мешавад. Масалан, аз Африқо коргарони
мавсимӣ ба Аргентина ва Мексика сафар мекунанд. Бинобар рушда
босуръати Осиёи Ҷанубу Шарқй анбӯҳи бузурги муҳоҷирон, ки дар
корҳои мавсимй иштирок мекунанд, ба он самт рӯ овардаанд. Ин
қолат, махсусан дар Кореяи Ҷанубӣ ва Малайзия дида мешавад. Дар
минтақаи Осиёи Уқёнуси Ором Австралия чун кишвари классикии
муҳоҷират махсуб мегардад.
Ғайр аз Австралия, содаркунандагони асосии қувваҳои корй
кмшварҳои зерин мебошанд: Брунея, Ҷопон, Малайзия, Покистон,
( 'ингапур, Кореяи Ҷанубӣ ва Тайван. Кишвархои машғул ба
коркарда нафт аз Шарқи Наздик қувваҳои кории арзони хориҷиро ба
корҳои вазнини каммузд ҷалб мекунанд. Коргарон аз кишвархои
қамсоя меоянд.
Бо дарназардошти гуфтаҳои боло, муҳоҷирати меҳнатии
блйналхалқиро чун раванда фаъол оид ба муҳочирати муваққатй ва
мақсадноки аҳолй аз як давлат ба давлати дагар баҳри ба даст
1 I и ҷнип -Ги лл Г.С . С татус беж енец в меж дународном праве. М .:Ю Н И Т И , 1997
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овардани даромади муайян ва бозпас баргаштан ба Ватан тавсиф
намудан мумкин аст.
Аз ин таъриф чунин бармеояд, ки нишонаҳои муҳими муҳоҷирати
меҳнатй инҳоянд: самтнокии ҳадафмандона, халолкорӣ, фидокорй ва
муҳоҷирати баргашт.
Сабабҳои асосии муҳоҷирати меҳнати байналмилалй, чунон ки
таҷриба нишон медиҳад, дар айни ҳол иборатанд аз:
- бекорй- чун натиҷаи барзиёд будани шумораи аҳолй ё сатҳи пасти
рушди иҷтимоию иқтисодии он кишвар;
-сатҳи пасти даромадҳои муҳоҷирони меҳнатй дар давлати худ, ки
онҳоро ба ҷусгуҷӯи даромади бештар дар давлатҳои дигар маҷбур
месозад;
- ҷаҳонишавии саросарӣ - тавсиа ва рушд ёфтани робитаҳои
хоҷагидорй ва фарҳангй байни кишварҳо.
Нишонаҳои асосии фарқкунанда дар муҳоҷирати мехдатии
байналмилалии аҳолӣ, дар муқоиса бо муҳоҷирати меҳнатии дохилӣ,
инҳоянд аз: марзи давлатй, убури он ва назорати давлатии марбута
ҳам аз болои амали убуршавй аз сарҳад (дар кишвари рафти
муҳоҷират ва махсусан дар кишвари қабул) ҳам аз болои сукунати
минбаъда дар кишвари қабулкунанда, хосатан, дар робита бо ворид
шудан ба кор, шомил шудан ба таҳсил ва таҷрибаомӯзй.
Ҳамин тариқ, гуфтаҳои боло собиг месозанд, ки
мафҳуми
муҳоҷирати меҳнатии байналмилалӣ , ки зимни он муҳоҷирати
шаҳрвандон ва дар ин робита убури марзҳои давлатй бо мақсади
тагйири ҷойи сукунат ва ҷойи кор баҳри фурӯши қувваи кории худ
дар раванди татбиқи фаъолияти иқтисодӣ дар тӯли муҳлати
шартнома, созишнома, иҷозатнома ва таҳти мафҳуми раванди
муҳоҷират амалисозии ниягу ҳадафҳои гурӯҳҳои муайяни одамон,
амалҳои сафар, тагйири макони сукунат, ки бар асоси манфиатҳои
шахсӣ, ҷамьиятй ва давлатй заминасозӣ шудаанд, фаҳмида мешавад.
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11.
ЗЛМИНАҲОИ ИҶТИМОИЮ СИЁСИИ ТАНЗИМИ
БАЙНАЛУШЛАЛИИ ҲУҚУҚҲОИ МУҲОҶИРОНИ МЕҲНАТИ
Тагйири макон кардани одамон дар сайёраи Замин як ҷиҳата
муҳимтарини таърихи инсоният аст. Чунон ки П. Стокер тазаккур
медиҳад, давраи ибтидоии авҷи муҳоҷирати кувваҳои корӣ ба замони
сохги туломдорй тааллуқ дошта, он ба забти мустамликаҳо аз ҷониби
аврупоихо, ба нимаи асри XV рост меояд. Дар он давра норасоии
кувваҳои корӣ дар баъзе мамлакатҳо бо воридоти гуломон аз
мустамлик&ҳо ҷубрюн мегардид. Дар асри XVI киштиҳои баҳрии
бритониёй, поргугалй, фаронсавӣ мунтазам қувваҳои корни арзони
африқонро ба Ҷаҳони Нав - Бразилия, кишварҳои ҳавзаи Кариб,
Амрикои Шимолй оварда, норасоии кувваи кориро дар киштзорҳои
ин мамолик таъмин менамуданд. Тайи якчанд аср аз Африқо
тақрибан 15 млн. на фар одамон, ки аксари онҳо дар роҳ талаф
ёфтаанд, содир карда шуда буд. Онҳое, ки то ба соҳилҳои Шаркни
Атлантика расонида шуда буданд, нисфашон дар тӯли панд соли
аввали корашон нобуд гардидаанд. Айни замон беш аз 40 млн. нафар
одамон дар кишварҳои Американ Шимолй ва Ҷанубй, инчунин
давлатҳои ҳавзаи Кариб наслҳои гуломони африқой мебошанд72
Тағйироти технологию ҷамъиятй дар равандҳои муҳоҷиратй боиси
дигаргуниҳои ҷиддй гардиданд. Рушди иқтисодии ҷаҳонӣ, бозорҳои
ҷаҳонии захираҳои меҳнатию молиявй, рюбитаҳои иқгисодии
байналхалқй ва равандҳои байналмилали муҳоҷирати аҳолӣ дар
асрҳои XVIII - XX, ки хусусияти нобаробар ва талотумангез доштанд,
пайдо намуда, ҳар қадар аз маркази таркишҳои инқилобӣ дур
мерафтанд, ҳамон қадар дар фазою вақг заиф мегардиданд.
Муҳоҷирати оммавй дар Аврупо дар асри XIX дар шароити
табаддулоти саноатӣ, тахдввулоти амиқи иҷтимоию иқгисодӣ ва
демографиро ба амал овард. Дар айни ҳол амвоҷи навсозиҳо мавчҳои
мпқёсан азими
ба хориҷравии захираҳои меҳнатиро ба бор
меоваранд.
Чунон, ки Д. Массей ёдовар мешавад, дар Аврупо мавҷи
еаноатишавй аз Аетлия оғоз гардида, дар асри XIX солҳои 30- ум
Фаронса, солҳои 40 -ум Олмон, солҳои 50 -ум Руссия, Хуланд (дар
Шарқ) ва Австро - Венгрия, Италия (дар Ҷануб), солҳои 60 -ум
I кпания, Швейтсария, Шветсия ва дигар кишварҳои Аврупоро фаро
шрифт.
' <'ю кер 11. Работа иностранцев. М..1996- c l 1-13
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Ба пайи ин мавҷҳои муҳоҷирати оммавй, тақрибан пас аз 20-30 соли
раванди саноатишавӣ ба авҷи аълои худ расид. Тайи солҳои 1846 1920 аз Аврупо беш аз 44 млн. нафар одамон ҳиҷрат кардаавд.73 Ин
фавҷи бузургро ҷанги якуми ҷаҳонй, минбаъд аввалин қонунҳои
махдудкунандаи муҳоҷират дар ИМА, таназзули солҳои 1930,
инчунин ҷанга дуюми ҷаҳон қатъ кард.
Роҳи рушди кишварҳо дар заминаҳои саноатисозй ва
тағйирёбиҳои силсила - сохтори омилҳои муайянкунацдаи ташаккули
ҷараёнҳои муҳоҷират гардиданд. Ҳамзамон, дар солҳои болоравӣ
афзоиши ҷараёнҳои муҳоҷирон ва дар солҳои таназзул камшавй ё
аксулмух,оҷират мушоҳида мешавад. Дар айни замон ба миқёсу самти
ҷараёнҳои муҳоҷират, сиёсати муҳоҷиратии давлагҳое, Kit
ба
амалисозии махдудиятхо барои муҳоҷирон фаъолона даст заданд,
таъсири ҷиддӣ расонид. Барои ҷомеаи фаронсавй, ягонагй ва айнияти
амнияти он мураккабии раванди муҳоҷират, махсусан, муҳоҷирони
эҳтимолии мусулмон, хатар дорад. Воридшавии оммавии хориҷиён
(асосан, аз кишварҳои афро - осиё), ки дорой фарҳанг, тарзи зиндагй,
дину оин, тарзи тафаккур, таҳсилотй дигар пеш аз ҳама, проблемаҳои
ичтимоиро шиддат бахшид, ҳуввияти миллию фарҳангии аврупоёнро
таҳти хатар қарор дод ва вақтҳои охир, дар иртибот бо афзоиши
экстремизму терроризм, амнияти давлагҳоро зери хатар гузошт.
Амалан, дар тамоми мамолики Аврупо гояи омезиш ва
гуногуншаклии фарҳангӣ ҳоло бо талош ба сӯйи «Ҳамоҳангсози » - и
муҳоҷирон дар ҷомеаи аврупой дар асоси созиши зайл табдил дода
шудааст: бо риояи ҳукуқҳои шаҳрвандии онх,о дар он сатҳе, кн онҳо
бо манфиатҳо ва анъаноти миллии давлатҳои пазиранда мухолифат
намекунацд.74
Муҳоҷирати меҳнатии байналмилалии
аҳолӣ раванди
мураккаби ичтимоию иқтисодй мебошад. Нақши он дар рушди
кишварҳо ҳарчӣ бештар афзуда, ба онҳо таъсири басо пурихтилоф
мерасонад. Табдили захираҳои инсонй ба манбаи асосии рушди
ичдимоию иқтисодии давлатҳо мубаддал гашта, моҳияти таҳқиқи
проблемаҳои муҳочнратро тақвият мебахшанд.
Аммо дар рафти ҷустуҷӯи: р*эҳҳои тагйири парадигмаи сохти
ҳаёту фаъолияти кишварҳои алоҳида ва ҷомеаи умумибашарй, ки
ҷавобгӯи тахдидҳо ва ситезаҳои давраи баъдисаноатишавй
(постиндустриалӣ) бошанд, як навъ камарзиш донистани накдш
73 М етелев С .К .М еж дун арод н ая т р у д о в ая миграция: и нелегальная м и грац и я в России. М .,2006.
74 С тр е л ц о в а Я. Ф р ан ц и я и п р о б л ем а и м м и гр ац и и м и гран тов //М и р ав ая э к о н о м и к а и м еж дунардны е
отн ош ен ия. М ..2005.С-67
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дигаргуниҳои демографие, ки мустақиман ба ташаккули омилҳои
нави рушди иқтисодӣ таъсири бузург мерасонанд, ба амал омадааст.
Дар шароита кунунӣ ҷараёнҳои муҳоҷирати меҳнатии
байналмилалии аҳолӣ зери таъсири сабабҳои гуногуи, ки дар миёни
онҳо асосиашон ик.тисодй ва иҷтимой мебошанд, ба амал меоянд.
Инчунин, сабабҳои сиёсӣ, миллӣ, динӣ, ҳарбй, иқгисодй ва ғайра
аҳамияти муҳим пайдо кардаанд. Дар натиҷаи тақвият ёфтани
таъсири онҳо хаҷми кӯчиши одамон, ки бо тағйири доимӣ ё
муваққатии макони зист бо сабабҳои ба худи муҳоҷирон новобасга
пайвастагӣ дорад, хеле афзудааст.
Ба назар гирифтан муҳим аст, ки ҷараёнҳои муҳоҷирони
меҳнатй дар шароити багоят зиёд шудани шумораи муҳоҷирони
сайёраамон ташаккул меёбанд. Масалан, тайи солҳои 1900-2009
шумораи мухоҷирон аз 1,6 млрд нафар то 6,5 млрд нафар афзудааст
ва мувофиқи ҳисобхои коршиносони СММ, то соли 2050 ин рақам то
ба 9 мпрд мерасад Ин равандро чун инқилоби демографӣ тавсиф
кардан мумкин аст, ки ба тарзи бениҳоят пурихтилоф бо ҳалли
проблемаҳои доғи р»ӯз вобастагӣ дорад. Айни ҳол дар манзараи
умумй афзоиши босуръати шумораи аҳолӣ, дар кишварҳои ҷаҳони
сеюм рух дода, дар Руссия низ вазъи хосе ба миён омадааст, ки ба
. воситаи
нотамомии мутобиқшавии такрористеҳсоли аҳолй ва
раванди пиршавии он дар робита бо амали омилҳои гуногуни
таърихй, иқгисодӣ ва иҷтимоию сиёсӣ барангехта шудаанд75.
Дар замони ҳозира тақвият ёфтани нақши омилҳои
ҷаҳонишавӣ дар рафти ҳаракати муҳоҷирати байналмилалй дар
заминай пайдоинга шумораи бузурги муҳоҷирон, амалӣ мегардад.
IЦумораи ашхосе, ки бо ин ё он тарз ба ҷараёнҳои мухоҷират шомил
гардидаанд (бо ҳисоби муҳоҷирони ғайрирасмӣ), мувофиқи
маълумоти коршиносони СММ, аз 1 млрд, нафар гузаштааст.1
Сохтору
таркиби
ҷараёнҳои муҳоҷирони
меҳнатии
байналмилалии аҳолй бар асари афзоиши ҳиссаи мутахассисони
дорои сатхи баланди таҳсилот дар шумораи умумии муҳоҷирон (бо
шумули мутахассисони баландихтисос) тағйир меёбад.
Дар
шароити
ҷаҳонишавӣ
равандҳои
мутаҳаррикии
мухоҷирати байналхалқии аҳолй тақвият меёбанд ва он ба рушди
иҷтимоию иқгисодии давлатҳо
таъсироти хеле пурихтилоф
мсрасонад. Аз як сӯй, вай боиси афзоиши пешниҳоди қувваҳои корӣ
' ( А. А ки м ова, Т .А . П рудн и ков а, Л .И . Б елянская, Е .С . Зай ц ев а. П р ав ав о е регули рование тр у д о в о й
м играции М ;-201 0 .-с-20-21
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ва рақобат дар бозорҳои меҳнат, зиёдшавни ҳаҷми умумии маҳсулоти
дохилй ва пасплавии сатҳи нархҳо, баландшавии самаранокии
истифодаи қувваи корй ва талабот нисбат ба корманди кироя гардида,
тайёрии касбй ва таълимии онҳоро афзун намуда, баҳри болоравии
рақобатпазирии иқтисодиёти миллй мусоидат мекунад. Дар робита бо
ин, зарурати тағйири низоми маориф ва тайёрии касбии кадрҳо ва
мутобиқсозии он бо шароити тағйирёбанда ба миён меояд.
Аз ҷониби дигар, муҳоҷирати меҳнатй мегавонад ба эҷоди
номувозинатӣ дар бозори меҳнат таъсир расонида, афзоишӣ бекорй,
пастшавии сатҳи музди кор ва бадшавии вазъи иқтисодию иҷтимоии
сокинони бумии минтакди муайянро ба бор биёварад. Ин ва
мушкилотҳои дигари вобаста ба муҳоҷирати меҳнатӣ бояд дар
низоми тадбирҳои сиёсати давлатии муҳоҷират дурусг инъикос ёбанд.
Вале таҳияи низоми тадбирҳои мазкур бештар бо ташаккули
муҳоҷирати меҳнатии гайрирасмӣ дар миқёси бузург мушкил
мегардад.
Ҷалби оммавии хоридиён ба кишварҳои пешрафта имконияти
кдноатмаддсозии талаботро ба қувваи кории арзон фароҳам сохта, бо
кор таъмин кардани кормандонро дар бахшҳои ноҷолиби иқтисодиёт
амалй намуда, инчунин шиддати вазъи демографиро ором месозад,
аммо ҳамзамон миқдори азими дигар мушкилиҳои
иҷгимоию
иқтисодиро ба миён меоварад. Гап дар он аст, ки дар кишварҳои
мутараққӣ ҳавзаҳои этникии васеъ дар шакли сохторҳои сарбаста, ба
вуҷуд меоянд ки намояндагони онҳо хеле фаъолона баҳри гағйири
вазъи иҷтимоию иқгисодӣ ва сиёсии худ ва муносибати ҷомеа бо онҳо
талош меварзанд. Ғайр аз ин, муҳоҷирон барои тавсиаи иқтисодии
ғайрирасмй, сохторҳои ҷиноягпеша ва ташкилотҳои экстремиста, ки
ба амнияти миллӣ тахдиди ҷидцй доранд, мусоидат мекунанд.
«Вазъи бозори меҳнат чун омили муҳимгарини дохилии
амнията иқтисодиёти миллй амал мекунад, аз ин рӯ, баробар бо
ташаккули иктисодиёги ҷаҳонй ва рушди ҷаҳонишавии он
муҳоҷирати қувваи корӣ дар бозори ҷаҳонии меҳнат аз ҷониби
ниҳодҳои давлатию миллй ҳарчй бештар танзимшаванда мегардад.
Дар ҷаҳони муосир нақши муҳоҷирати байналхалқй дар рушди
демографии кишварҳои пешсаф хеле баланд мешавад. Дар шароити
ҳифзи суръати нисбатан баланди афзоиши аҳолӣ дар кишварҳои рӯ ба
инкишоф ва батадриҷ сурьат ёфтани пиршавии аҳолӣ дар кишварҳои
мутараққӣ барои баъдиҳо эҳтаёҷ ба ғанисозии бозори меҳнаг аз
ҳисоби муҳоҷирони байналхалқй ҷиҳати паст намудани зариби бори
демографй пайдо мешавад.
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Масалан, дар солҳои 90 -ум асри XX қариб 90% афзоиши
у мумии аҳолӣ дар Аврупо сирф аз қисоби муҳоҷирати холис (қариб
50% дар солҳои 70 - ум), дар ИМА - 40%, дар Австралия 50% сурат
шрифта буд. Ғайр аз ин, раванди муҳоҷирати меҳнатии байналмилалй
хусусияти феминистй пайдо мекунад.
Масаълаи ташаккул ва рутгти муҳоҷирати меҳнатӣ дар
Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил (ИДМ) аҳамияти махсус пайдо
мекунад.
Давраи аввал гузариши равандҳои муҳоҷиратӣ ва ташаккули
сиёсати муҳоҷиратии мамолики ИДМ ба солҳои 1990 рост омад ва то
соли 1995 идома ёфт. Нишонаҳои асосии он чунин буданд: талотуми
муҳоҷирати хориҷй, ҷараёнҳои оммавии муҳоҷирони иҷборӣ,
камшавии кӯчишҳои дохилӣ ва қисми асосй - муҳоҷирати меҳнатӣ.
Парокавдашавии ИҶШ С ва ташаккули ИДМ бо муҳоҷирати
оммавии хориҷӣ баробар омаданд. Дар шароити миллатсозии
давлатқои нав омилҳои асосии таҳрикдиҳандаи кӯчиши аҳолии
ғайрибумй, аз ҷумла ноусгувории сиёсй ва иҷтимоию иқтисодӣ,
афзоиши миллатгарой, махдудсозии хукукҳои шаҳрвандй ва
поймолшавии ҳуқуқ аз рӯи мансубияти этникӣ, тарси маҳрумият дар
раванди хусусигардонй, маҳрум гаштан аз шаҳрвандии ватани
таърихӣ ва ғайра буданд.
Инчунин, таҳаввулоти ниҳодӣ (институтсионалӣ) нақши муҳим
бозид. Дигаршавии ниҳодҳои иҷтимой, сиёсй ва иқтисодй хусусияти
ҳамаҷониба дошт: ба мисли озодии гардиш ва интихоби макони
сукунат, озо,дии хориҷ ва воридшавй, пайдо шудани моликияти
хусусй, дигаршавии бозорҳои меҳнат ва манзил, гайридавлатишавӣ,
заифшавии дахолати давлат ба ҳаёти шахсӣ ва бисёр чизҳои дигар
(масалан, зарурати мушаххасият дар шаҳрвандй). Ҳамаи ин дар он
солҳо барои қабули қарор дар мавриди кӯчидан нақши муҳим дошт,
гарчӣ омилҳои сиёсй бар омилҳои иҷтимой - иқтисодй бартарй
доштанд.
Муҳоҷирати ин давра хусусияти этникй доигг. Муҳоҷирати
гурӯҳҳои этникй оммавй гардида буд. Намояндагони миллатҳои бумй
дар ҷумхуриҳои собиқ Иттиҳоди Шӯравй ба тарзи таъҷилӣ ба Ватан
бармегаштанд, ҳамзамон садқо ҳазор намояндагони халқҳои
рондашуда имконияти воқей пайдо карданд, ки
ба ватани
таърихияшон баргардақд.
Хисобкушш шумораи умумии муҳоҷирони меҳнатӣ, ки ба
дигар давлатҳои ИДМ кӯчиданд, баҳисобгириашон мушкил аст ва
зҳтимол, сухан аз якчанд миллион нафар одам меравад. Танҳо ба
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Россия, ки албатта, ҳиссаи бузурги муҳоҷирати хориҷй дар ИДМ рост
меояд, дар солҳои 1991-1994 3,6млн нафар ворид ва 1,7млн. нафар
хориҷ шудаанд, муҳоҷират 1,8млн нафар одамонро ташкил додааст.
Миқёси муҳоҷирати меҳнагии хориҷӣ дар ИДМ дар огози
солҳои 1990 тақрибан ба солҳои охири мавҷудияти ИҶШ С баробар
асг: агар дар соли 1990 сатҳи муҳоҷирати байниҷумҳуриявй 2 млн.
нафар одамонро ташкил дода бошад, соли 1991-1,7млн нафар, солҳои
1992 ва 1993 мутаносибан -1,9 млн. нафар ва 1,6 млн. нафар одамонро
ташкил намудааст. Аммо табо,дули муҳоҷиратй бо аҳолӣ байни
ҷумҳуриҳои иттифоқй аз лиҳози этаикй нобаробар тагйир ёфтанд.
Муҳоҷирати меҳнатй ба хорича хусусияти гайричашмдошт пайдо
намуд, ки он ба таркиби синнусолӣ - ҷинсӣ ва оилавии муҳоҷирон
таъсир расонд: ҷараёнҳои муҳоҷиратӣ «Пир» шуда, дар онхо
муҳоҷирата оилавй бештар гардид.76
Дар ин марҳала омшцои иқтисодй низ накши мухиме
бозиданд: Дар огози солҳои 1990 чун вазъи иқгисодй дар Украина
нисбат ба Россия хеле беҳтар буд, ҳиҷрат ба Украина соли 1991 - 148
ҳазор нафарро ташкил дод - дар муқобили 52 ҳазор ба Россия; соли
1992-б а У к р а и н а 288 ҳазор ва ба Россия 176ҳазор нафарро ташкил
намуд.
Ҳатто баъди парокандашавии ИҶШ С ахолии русзабон на
танҳо ба Украина, балки ба кишварҳои Наздибалтик ва Молдова
муҳочират мекард.
Авҷи зӯроварй ва низоъҳои мусаллаҳона боиси он гардиданд,
ки миёни муҳоҷирон аз минтакаҳои ноором шумораи муҳоҷирони
иҷборй афзоиш ёфтанд (гарчи падидаи муҳоҷирати иҷборӣ қабл аз
пошхӯрии ИЧД1С ба миён омада буд, ҳанӯз тирамоҳи соли 1991 дар
Иттиҳоди Шӯравй беш аз 710 ҳазор нафар ба қайд гирифта шуда буд,
ки «Онҳо мачбуран макони зисти доимиашонро тарк карда буданд»
асосан ба Арманистон, Озарбойҷон ва Руссия)
Бо рух додани низоьҳои мусаллаҳона дар солҳои 1990 беш аз 5
млн. нафар одамон макони зисти доимиашонро тарк карда буданд,
аз ҷумла қариб 2,4 млн. нафар ба дигар кишварҳои ИДМ кӯчиданд
(аз чумла онҳо беш аз 1 млн. нафар мақоми фирорӣ ё муҳоҷири
ичбориро гирифта), 2,2 млн. нафар зӯран кӯчонидашудагони дохилй
шуда буданд. Баъдан 1, 6 млн. нафар ба макони зисти пешинаашон
баргаштанд.
76 С .А . А к и м о в а, Т .А . П р у д н и к о в а, Л .И . Б ел ян ская, Е .С . Зай ц ев а П р а в а в о е р егу л и р о ван и е тр у до в о й
м игр ации ..М -2010 с-22-23
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Аз ҷумла: дар солҳои 1991- 1994 аз давлатҳои ИДМ қариб 1,4
млн нафар аз Қазоқистон (372 ҳаз. нафар), Россия (371 ҳаз нафар),
Украина (316 ҳаз. нафар), Узбекистон (105 ҳаз. нафар). Бахши асосии
муҳоҷирон ба Олмон, Исроил, ИМ А ва Юнон (мутаносибан, 53, 4%,
27, 7%, 13,2% ва 1,6%) рафтанд. Бахши бештари муҳоҷирати он давра
хусусияти иҷборй дошт (махсусан, аз Озарбойҷон, Гурҷистон,
Молдова). Миқёси муҳоҷирати хориҷй якбора дар охири соли 1980ум зиёд ту д а буд. агар соли 1988 аз ИҶШС 28 ҳаз. нафар рафта
бошад, соли 1989 - 204 ҳаз ва соли 1990-413 ҳаз ҳиҷрат кардаанд.
Барой муқоиса: солҳои 1981-1986 Иттиҳоди Шуравиро 44 ҳаз. нафар
тарк карда буданд. Дар арафаи пошхӯрии ИҶШ С муҳоҷирати этникй
фузунтар гашт: аз ҷумла солҳои 1987-1990 аз теъдоди рафтагон ҳиссаи
яҳудиён, олмониён, арманҳо ва юнониён 97%-ро ташкил намуданд
п

Аммо дар Россия солҳои 1991-1994 муҳоҷирати меҳнатӣ миёни
ноҳияҳои иқтисодӣ то 10% ва дар ҳудуди ноҳия то чаҳоряк кам шуд.
Дар шароити шпертаваррум, бекории босуръат афзоянда дар огози
солҳои 1990,ба аҳолӣ ошкор сохт, ки дар деҳот рӯз гузаронидан
осонтар аст. Арзонии зиндагй ва устуворнамоии он дар деҳа қисми
зиёди шаҳриёни хоҳнши ба деҳот кӯчидан доштаро чалб намуд.
Рафтан аз шаҳрҳо хусусияти оммавй пайдо кард: солҳои 19911992 аҳолии шаҳрнишини Россия ба теъдоди 0,8 млн нафар кам ва
аҳолии деҳот 1 млн. афзоиш ёфт, ҳатто ин боиси камшавии аҳолии
шаҳрҳои кал он гардид: дар солҳои 1991-1994 ба аҳолии шаҳрҳои
миллионии Россия низ таъсир расонид.
Равандҳои мушобеҳ дар дигар кишварҳои ИДМ низ ба вукӯъ
пайвастанд: масалан, дар Беларус гардиши муҳочиратӣ дар дохили
чумхурй то 1,5 маротиба кам шуд. Махсусан, раванди босуръат
дезурбанизатсия дар кишварҳои гирифтори муҳоҷирати хориҷии
оммавй: дар Қазоқисгон дар ин солҳо ҳиссаи аҳолии шаҳрҳо аз 57 то
55,5% кам, дар Тоҷикисгон аз 31,4% то 28,7%. Шаҳри Киев соли 1994
дар муқоиса ба соли 1991 ҷолибияти худро барои сокинони шаҳрҳои
дигар аз даст медиҳад ва ба муҳаққиқон лозим омад, то сабабҳои
кӯчиши сокинони доимии онро биомӯзанд*78.
Таҳқиқхо ниш он доданд, ки дарки зарурати ҳалли проблемаҳои
муҳоҷират, дар навбати аввал, муҳоҷирати меҳнатӣ, кишварҳои дар
боло зикрёфтаи ИДМ ва дар огози солҳои 1990 - ум тамоми онҳоро,
" . С .А . А ки м ов а, Т А . П рудн и ков а, Л .И Б ел янская, Е.С. П р ав ав о е регул и ро ван и е тр у д о в о й
,нГ р и бы гк о ва И. К орен ны е киевляне и м игранты .
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бо исшснои Тоҷикистон, вод op менамоад, то онҳо кишварҳои
пазиранда шаванд, яъне тадбирҳои ҷидцӣ биандешанд, қонунгузории
муҳоҷиратро ба тавсиб бирасонанд, сохторҳо ва ниҳодҳои марбутаи
давлатиро ташаккул бидиҳанд. Тадбирҳои мушобеҳ ба тарзи эҳтиёт
дар дигар кишварҳом ИДМ амалй карда мешаванд.
Қабули қонунҳои миллй дар бораи гурезагон ба солҳои зерни
мансуб аст: Озарбойҷон (1993), Россия (1993), Тоҷикисгон (1992),
Украина (1993). (Дар Қазоқистон қонун «Дар бораи муҳоҷирата
хориҷӣ» кдбул карда мешавад, ки тибқи муқаррароти он мақоми
фирорӣ танҳо ба «Ашхоси мансуб ба миллати қазоқ» дода мешавад).
Дар дигар кишварҳои ИДМ додани мақоми фирорӣ бо санадҳои
дигари меъёрй танзим мегардад: дар Арманистон, Қиргизисгон,
Қазоқистон - Дастуруламали (Дастуруламали мувақкдтӣ) Девони
вазирон танзим карда бошад, дар Гурҷистон - фармони роҳбари
давлат. Озарбойҷон ва Россия бо қонунгузорй ва дар Қиргизистон бо
санади зерқонунй ба шаҳрвандони худ, ки иҷборан кишварҳои собиқ
Шуравиро тарк мекунанд, имтиёзҳо ва статуей муҳоҷири иҷборӣ
медиҳанд. Ғайр аз ин, Озарбойҷон, Россия ва Тоҷикистон ин мақомро
барои муҳоҷирони иҷбории дохилӣ низ раво медонистанд.
Дар солҳои 1994-1996 муҳоҷират ба хориҷаи анъанавӣ батадриҷ
кам мешавад: аз Молдова то 29 %, аз Россия - то 8%, аз Украина - то
10%. Ҳамзамон, нишонаҳои баэътидолой ё ҳатто андаке вусъати
миқёси кӯчишҳои дохилй, қатън!1авии аз шаҳр ба деҳот рафтани аҳолй
зохдр мешаванд. Аз деҳот ба шаҳр рафтан батадриҷ афзоиш меёбад.
(Дар Беларус рафтани сокинони деҳот ба шаҳрҳо аз 7,6 ҳазор нафар
дар соли 1994 то 9,7 ҳазор нафар! дар соли 1995 ва 10 ҳазор нафар дар
соли 1996 зиёд шуд. Дар Узбекистан дар ҳамин солҳо, мутаносибан, аз
ПДҳазор то 21,3 ва 23,7 ҳазор нафар ааҳолии деҳот ба шаҳр
кӯчиданд)79.
Ба ивази мухоҷирати иҷборӣ, ки хусусияти равандҳои
муҳоҷиратро дар огози солҳои 1990-ум муайян мекард, муҳоҷирази
дигар бо сабабҳои иҷтимоию иқтисодй арзи вуҷуд менамояд. Танҳо аз
Арманистон ва Гурҷистон дар ҷустуҷуи кор ба кишварҳои дигар,
асосан ба ИДМ на камтар аз 0,5 миллион нафар одамон рафтааст.
Ҳамин вазъ дар Озарбойҷон низ ҷой дошт.
Пажӯҳишгарон фаъо.лшавии махсуси муҳоҷирони иҷбориерю,
ки ба дигар кишварҳои ИДМ сафар мекунанд, қайд менамоянд.
Мувофиқи маълумоти охирини Раёсати муҳоҷираг ба фирориён дар
назди Хукумати Арманистон аз 316 ҳазор нафар фирориён 65 ҳазор
79 М у ко м ел ь В. М и гр ац и о н н а я пол ти ка России. М .2005. с. 15-21
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нафар, асосан мардони қобили кор, бо тарзи гайрирасмй дар
кишварҳои дигари ИДМ кору зивдагй мекардаанд. Аз рӯи маълумоти
муҳақкиқон, дар кишварҳои ИДМ беш аз 500 ҳазор шахрвандони
Тоҷикисгон кор мекунанд.
Воридшавии қувваҳои корпии хориҷӣ ба Россия танҳо дар
соли 1996 чунин буд: аз Украина 99 ҳазор нафар; 11 ҳазор нафар - аз
Беларус, 9 ҳазор - аз Молдова. Вале ин танҳо куллаи як кӯҳи шиновар
буда, қисми зиёди шаҳрвандони кишварҳои ИДМ гайрирасмй, ки
аксари онҳо дар «иқтисоди ғайриқонунӣ» машгули коравд ва
шумораи онҳо хеле бештар аз он буд.
Дар авҷгирии муҳоҷирати «Мокувор» - яъне мавсимй накдш
афзоиши иқгисодй калон аст, зеро бештар мавриди истифода қарор
мегаранд. Аз солхои 1996-1997 афзоиши ММД дар ҳамаи кишварҳои
ИДМ ба истиснои Украина мушохдца мегардад, ин раванд (дар
Арманистон ва Гурҷисгон пештар огоз шуда буд). Дар ин кор наҷот
ёфтан аз гипергаваррум, ки амалан дар тамоми кишварҳои ИДМ ба
миён омада буд, маҳз дар ҳамии вақт аҳамияти муҳим дошт:
гипергаваррум ба соли 1996 дар ҳамаи иттиҳод, ба гайри Тоҷикисон
ва Туркманистон қать гардида буд. Дар ин давра амалан тамоми
. кишварҳои ИДМ ба проблемаи муҳоҷирати гайрирасмй аз
*кишварҳои сеюми ҷаҳон рӯ ба рӯ шуда буданд, аммо аз ин пештар
танҳо барои Украина, Россия, Беларус, Молдова масьалаи дога рӯз
буд); дар ин кишварҳо шумораи муҳоҷирони гайрирасмй ба садҳо
хазор мерасид. Танҳо дар Беларус ва Украина соли 1996 дар муқоисаи
БО СОЛИ 1992, 5-ҳазор нафар дар Белорус ва 72 ҳазор нафар дар
Украина ба ҷурми убури ғайриқонунии сарҳад боздошт шуда
буданд.80
Дар ин манзар «Мурофиаи женевй» огоз гардида, дар аввалҳои
соли 1995 Котиботи Конфронси ИДМ зери сарпарастии РКОГ ТБМ,
СБН ва Созмони амнияти САҲА таъсис дода шуда, ҷаласаи
коршиносон (Женева) мулоқоти намояндагони субминтақавй
(Тбилиси, Ашқобод, Киев), баргузор мегардад ва санадҳои ниҳоии
Конфронс таҳия ва қабул карда мешаванд.
Дар рафги омодасозии Конфронси ИДМ давлатҳои аъзо бо
зарурати инъикоси проблемаҳои худ ва афзалиятҳо дар соҳаи сиёсати
муҳоҷират, ҳисобу таҳлили қонунгузорӣ ва омори миллй (баъди
пошхурии ИҶП1С бо содцагардонии низоми қайди шаҳрвандон дар
ИДМ сифати омори муҳоҷират ва тарзи фоҷиабор бад шуд), дучори
мушкилӣ гардидавд.
н" Ш ах о тьк о Л .П . М и грац и я населения Беларус. 19% . с - 109
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Корҳои анҷомдода натиҷаи самарабахш оварданд: дар тамоми
соҳаҳои номбурда пешравии бузург ба амал омад. Махсусан дар
кишварҳои Осиёи Марказй, зеро аксари онҳо ин корро нав огоз карда
буданд.
Баргузор шудани Конфронси ИДМ дар моҳи майи соли 1996
марҳалаи таърихии ташаккул ва рушди муҳоҷирати меҳнатй дар
кишварҳои ИДМ гардид.
Дар оғози асри XXI муҳоҷирати меҳнатӣ фаъолона рушд
мекунад ва бояд гуфт, ки он дар шаклҳои хеле мутамаддин сурат
мегирад оид ба миқёси он аз рӯи далелҳои зерин метавок хулоса
баровард: дар Молдова ба муҳоҷнрати меҳнатй қариб 0,5млн, дар
Украина - қариб 249 ҳазор, дар Арманистон - то 3/1 хонаводаҳо, дар
Россия - 8-12% хонаводаҳо фаро гирифта шуданд.
Х,оло «Муҳоҷирати мокувор», ки чун василаи ёрирасоне дар
амри зинда мондани қишри бузурги аҳолй хидмати ҷиддй карда буд
ва дар давраи мушкилтарини ислоҳот алифбои иктисодиёти бозориро
омузонда буд, моли таърих мегардад. (Солҳои 1995-1996 дар Россия,
ба ақидаи Т.Д. Иванова, ба «тиҷорати м» то 30 млн. нафар одамон
ҷалб гардида буданд, ки гардиши моли он то ба 30 млрд доллар
мерасид). Вазифаҳоеро, ки пештар ин «Муҳоҷирони» иҷро мекарданд,
ҳоло иттиҳодияҳои тиҷоратй хеле пурсамар иҷро менамоянд ва бахше
аз онҳо аз ҷониби ҳамон муҳоҷиронҳо дирӯза таъсис дода шудаанд.
Мувофнқи арзёбиҳои русӣ ва беларусӣ муҳоҷирати гайрирасмӣ,
амалан, дар ҳама ҷой, аз муҳоҷирати расмй бамарогиб зиёд аст.
Минбаъд (оғози асри XXI) сиёсати муҳоҷираг нисбат ба
муҳоҷирати меҳнатй хусусияти прагматикй пайдо мекунад. Масалан,
басгани шартнома аз 26 феврали соли 1999 «Дар бораи иттиҳоди
i-умрукй дар ҳудуди ягонаи иқгисодӣ» бо иштироки давлатҳои
Беларус, Қазоқистон, Қирғизистон ва Россия яке аз икдомоти
фаъолсозии равандҳои ҳамгироӣ дар сатҳи субминтақавӣ мебошад.
Тибқи шартнома «Тарафҳо гардиши озоди шахрвандони давлатҳои
иштиокчиро дар дохили ҳудудҳои ягонаи икдисодӣ таъмин
менамоянд. Гардиши озод лағви ҳамагуна паймолшавии ҳуқуққои
шахрвандони тарафҳо ва бунёди режими ягонаи ҳукуқиро дар бахши
қабул ба кор, мукофотдиҳӣ, дигар шароити меҳнат ва шуғлро дар
назар дорад».
Бо мақсади назорати саривақгии равандҳо дар соҳаи
муҳоҷирати меҳнатии хориҷӣ, қабули тадбирҳои фаврӣ ва комилан
мувофиқи дорой хусусияти идорӣ дар ХФМ Россия мониторинги
ҳаракати кувваҳои кори хориҷӣ ба тарзи ҳафтавор баргузор карда
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мешавад. Маркази ҳолатҳои мониторинги вазъи иҷтимоӣ дар соҳаи
муҳоҷирати меҳнатии хориҷй таъсис дода шудааст, то ин ки барои
ислоҳи тамоюлоти манфӣ тадбирҳои комилан мувофиқ роҳандозй
карда шавад.2
Дар охир бояд ёдовар шуд, ки яке аз омилҳои тағйирдиҳандаи
сиёсати муҳоҷирати давлатҳои ИДМ афзоиши таркишҳои
муҳоҷирати меҳнатии хориҷй гардида буд.
Имрӯз ин омил дар заминаҳои дигар - аз ҷониби кишварҳои
пазиранда ва пешниҳодкунанда амалй мегардад. Ба кишварҳои
пазиранда Россия, Беларус ва Казоқистон ва ба дуюмй тамоми
кшнварҳои дигари ИДМ тааллуқ доранд. Маълум аст, ки ин тақсимот
шартист, зеро ҳамеша ҷараёни муқобил назарногир бошад ҳам,
муҳоҷирони меҳнатии Россияро дар тамоми кишварҳои ИДМ дидан
мумкин аст.81

М уком ель В. М и грац и он н ая полтика России. М .2005
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12.

МАФҲУМ ВА МУНДАРИҶАИ ВАСИЛАИ
БАЙНАЛМИЛАЛИЮ ҲУҚУҚИИ
ТАНЗИМКУН АНДАИ МУҲОҶИРАТИ МЕҲНАШ
Муқаррароти меъёрҳои байналмилалию мақоми муҳоҷири
меҳнатиро дар низоми муносибатҳои байналмилалию қуқуқй муайян
намуда, татбиқи ҳукуқҳои ӯро ба ҳайси усуле, ки дар ҷомеа ва давлат
амал мекунад, пешниҳод менамоянд. Рушди ин тезис бояд бо
мавҷудияти василаҳои таҳкимбахшандаи гарди 1и ва интихоби озод
дар фазою макони сукунат ва кор таъмин гардад.
Ин кафили - василаи ба худ хоси махдудсозии ҳокимият буда,
ҳамвора баҳри тақвиягдиқии мавҷудияти худ дар тамоми соҳаҳои
ҳаёти инсонӣ талош меварзад.
Дар робита бо ин зарур аст, то василаҳои нав ва мавҷудаи
ҳуқуқӣ дар муқобили суиистифода аз ҳокимият мунтазам эҷод ва
такмил ёбаид. Амалисозии хуқуқҳои муҳоҷири меҳнатӣ аз тамоми
маҷмӯи муносибатҳои мутақобила бо сохторҳои ҳокимият
ҷудонопазир буда, танҳо дар қаринаи усулҳои давлати хукуқбунёд, ки
ҳамеша дар рушду такомул ҳастанд, имконпазир мебошанд. Ин
усулиятҳо фарогирандаи амалкарди тамоми низоми ҳуқуқии
муҳоҷирони меҳнатӣ мебошанд.
Бояд гуфт, ки дар сохтори фаъолияги ҳамагуна мақомоти
давлатӣ масъалаҳои таъмини риояи ҳуқуқҳои муҳоҷирони меҳнатӣ
мавқеи хеле муҳим дошта, яке аз вазифахон мустақили онҳо ба ҳисоб
меравад. Вале ҳалли масоили мазкур вазифаи асосии аксари мақомоти
давлатӣ нест, балки яке аз шартҳои мавҷудияти онҳосг, ки ба
фаъолияти муътадил ва ноил шудан ба ҳадафҳои гузошташуда
мусоидат мекунанд.
Дар баробари ин, муҳимияти
махсуси таъмини қонунияг,
ҳуқуқу озодиҳои асосии муҳоҷири меҳнатӣ, зарурати таъсиси
мақомоти ҳифзи хуқуқи байнидавлатиро, ки бевосига ба ҳалли
вазифаҳои мазкур машгул бошанд, талқин менамояд.
Ҳамаи мақомоти давлатие, ки мустақиман дар таъмини риояи
ҳукуқҳои муҳоҷирони меҳнатй дар мавриди озодии гардиш ва
интихоби ҷойи кор ширкат варзида, низомеро эҷод мекунад, ки дар
чорчӯбаи он фаъолияташон бо дарназардошти вазифаҳои мушаххаси
дар наздашон гузошташуда, махсус гардонида мешававд ва ба ин ё он
дараҷа нисбат ба ҳамингуна амали зиддиҳуқуқӣ аксуламал нишон
медиҳанд.
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Бояд ёдовар шуд, ки нақши мақомоти алоҳидаи ҳифзи ҳуқуқ
дар давлатҳои мухталиф дар ҳалли масъалаҳои таъмини ҳукуку
озодиҳои муҳоҷирони меҳнатй ҳаргиз якранг нест. Ин ҳолат бо
гупогунии вазифаҳо, салоҳият, мансубияти идоравӣ, шаклу равишҳо,
шароита кор, инчунин кудрату маблағҳои мавҷудаи он мақомот
вобаста дониста мешавад. Таҳлили омилҳои зикршуда имкони чунин
хулосаро медиҳад, ки масьулияти асосиро дар таъмини ҳуқуқи
шаҳрвандон оид ба озодии гардиш, интихоби ҷойи кор Хадамоти
муҳоҷирати ин ё он давлат ба душ до рад.
Фаъолияти Хадамоти муҳочират бо санадҳои марбутаи ҳуқуқй,
ки риояи ҳатмии онҳо замонати иҷрои вазифаҳои бар душашон
гузошташуда дар соҳаи таъмини суботи тартибот мебошад, муайян
гардидааст.
Бар асос:и танзими ҳуқуқии сгшоҳиягҳои Хадамоти муҳоҷират
талабота усулии меъёрҳои ҳуқуқии байналхалқй ва қонунҳои ин ва ё
он давлат гузошта шудаанд. Онҳо байни худ ҳамкории зич дошта, дар
ҳалли вазифаҳои мушаххас тахассуе дода шудаанд. Ин муқаррарот
имкон медиҳад, ки аз такроркорӣ ва расмиятбозӣ сарфи назар карда
шавад. Хадамоти муҳоҷират якдигарро пурра карда, низоми
мунтазамеро бунёд мекунад, ки чун маркази муташаккили таъмини
хуқуқу озодиҳои муҳоҷирони меҳнаткаш амал намояд.
Вазифаи мақомоти давлагӣ аз хугмоя ва қифзи ҳуқуку озодиҳои
муҳоҷирони меҳнатй, ёрирасонӣ дар амри татбиқи онҳо иборат аст.
Онҳо муваззафанд, ин амалҳоро ҳам ба ташаббуси худ ва ҳам бо
талаби муҳоҷир, ки ба ӯ ҳаққи ҳимояи мустақилонаи ҳуқуқҳои
вайроншудааш дода шудааст, татбик намюянд.
Дар пайвастагй бо усулҳои байналшшалӣ, воситаҳо, расмиятҳо
ва шаклу равшиҳои фаъолият, ки баҳри татбиқи ҳуқуку озодиҳои
муҳоҷирони меҳнатӣ м>гқаррар шудаанд, низоми мақомоти давлатй
василаи байналмилалй - ҳукукиро танжил медиҳад, ки дорои
хусусиятҳои худ аст. Зеро худ ба худ додани салоҳият ба ин ё он
мақоми ҳокимият ҳеҷ гоҳ чунин маъно надорад, ки ҳукуқу озодиҳои
мухоҷирони меҳнатй ба тарзи автомата дар амал татбиқ шаванд.
Баҳри амалй намудаии TaMONffl низомҳои мутобиқи қонунҳо
пешбинишудаи мақомоти ҳифзи ҳукуқ, дар навбата аввал, мақомота
давлатй, инчунин фаъолнокии худи муҳоҷирони меҳнатӣ ва
мавҷудияти санадҳои умумй ва минтақавии байналмилалй зарур аст.
Василаи байналмилалию >;уқукӣ-ин сохтори мураккабу
бисёрҷонибаи ташкилию сиёсӣ ва ҳам хуқуқй аст ва ба дӯши он на
танҳо салоҳиятҳои муайян, балки василаҳои расмию хуқуқи
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амалисозии ҳимоя низ гузашта шудаанд. Ба андешаи мо, василаи
татбиқи ҳуқуқу озодиҳои асосии муҳоҷирони меҳнатй аз тариқи
низоми меъёрҳои байналмилалию ҳукуқӣ ва сарқонунию ҳуқуқй,
фаъолияти субъекту объект, хусусияти робитаҳои миёни онҳо ва
шаклҳои дигар кушода мешавад.
Ғайр аз ин, ҳангоми роҷеъ ба василаи байналмилалию ҳуқуқн
сухан рондан, бояд онро на дар ҳолатисукут, балки дар ҳаракат дид,
Моҳияти васила дар ҳаракат ифода меёбад. Ба тарзи дигар гӯем, сухан
дар бораи раванди табдили меъёрҳои ҳукуқй, ки дар мисоли
имкониятҳои ҳуқуқии мушаххас гунҷонида шудаанд, ва татбиқи
фаъолонаи онҳо меравад.
Дар ҳолати аввал сухан аз татбиқи меъёрҳои хуқуқй оид ба
пешгирй
аз
вайроншавии
ҳуқуқу
озодиҳои дар
қонун
муқарарраршуда рафта, сипас ҷамъбаст, риоя ва истифодаи амалии
онҳо дар назар дошта мешавад. Васила барои таъмини гузариши
самарабахш аз як ҳолат ба ҳолати дигар зарур аст. Ин гузариш дар
раванд ё риояи меъёрҳои ҳукуқи байналмиллалй ва қонунҳо аз ҷониби
муҳоҷирони меҳнатӣ ё татбиқи фаъолияти ҳифзи ҳуқуқ аз ҷониби
мақомоти ҳокимияти давлатӣ сурат мегирад.
Дар адабиёти ҳуқуқшиносии муосир мафҳуми «васила»
(механизм) хеле муфассал ва аз дидҳои гуногун мавриди баррасй
қарор мегирад. Чунин истилоҳот, аз қабили василаи ташаккули
рафтори қонунй, василаи тарбияи хуқуқй, василаи татбиқи ҳуқуку
озодиҳо, василаи умумии амали ҳукукӣ, василаи ичтимоии эҳтиром ба
ҳуқуқ, василаи амали низоми ҳукуқй, василаи иҷтимоию
равоншиносии рафтор, василаи иҷтимоию равоншиносии интиқоли
омилҳои иқгисодй ва мафхумҳои ҳуқуқй, василаи иҷтимоию
равоншиносии интиқоли ҳукуку вазифаҳои шахсият ва рафтори
воқеӣ, василаи таҳкими қонуният, василаи иҷтимоию ҳукуқии
таъмини ҳуқуқҳои иисон ва гайраанд.82
Роҷеъ ба
баланд
бардоштани самаранокии фаъолияти
мақомоти давлатй оид ба таъмини ҳукуқу озодиҳои муҳоҷирони
меҳнатӣ таҳқиққои мухталиф анҷом дода шудаанд. Масалан, А.С.
Мордовете дар таҳқиқоти худ ба чушш хулоса меояд, ки василаи
ҳимояи иҷтимоию ҳукуқӣ-ин низоми муайяни воситаҳо ва омилҳоест,
ки шароити зарурии тамоми ҳуқуқу озодиҳо ба қурбу манзалат ва
шахсияти инсон хос бударо таъмин месозад ва баҳри рушди озод ва
комил хеле мухим аст.
82 С .А . А ки м ов а, Т .А . П р у д н и к о в а, Л И Белянская,
м и гр ац и и . с-57-58
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Сохти василаи мазкур иборат асг аз: меъёрҳои ҷамъиятӣ;
фаъолияти қонунии субъектҳои ҳуқуқ; ошкорбаёнй, афкори умум,
кафолатҳо, умумӣ, махсус, расмиятҳои ташкилотӣ, масъулият ва
назорат. Мақсади асосии фаъолияти василаи таҳқиқкунандаи вай - ин
ҳимояи ҳукукҳои инфиродист. Вазифаҳои василаи таъминкунандаи
■заминаҳои ичтимоию ҳукукии ҳуқукхои муҳоҷирони меҳнатй аз ҳифзу
ҳимоя ва барқарорсозии ҳуқуқҳои поймолшуда, ташаккули фарҳанги
умумии аҳолй иборат аст. Вазифаҳои василаи таъмини хуқуқҳои
нҷтимоию қонунии муқоҷирони меҳнатй ба бахшҳои ҳифзкунанда,
ҷубронкунанда, итпилоотй ва тарбиявй тақсим мешаванд. Қувваи
ҳаракатдиҳанда василаи таъмини иҷтимоию қонунии ҳуқукҳои инсон
манфиагҳо ва эҳтиёҷоти ҷамъиятии фардҳо мебошад.2
Яке аз ҳадафҳои
ин китоб таҳқиқи ниҳодии танзими
байналмилалшо ҳукуқии муҳоҷирати аҳолй аст, аз ин рӯ, баррасии
муфассали таносуби мафҳумҳои «Хдфз» , «Ҳимоя» «Барқарорсозӣ»
мавзӯи таҳқиқи муаллифони дигар аст. Айни замон, бояд оид ба
нокифоягии далелнокии марбут ба тафриқаи мафҳумҳои ҳифзу
химояи хукуку озодиҳои инсон ва шаҳрванд бар асоси поймолшавии
ҳукуқҳо изҳори ақида бояд кард.
Хусусияги баҳсталабона доштани мафҳумҳои ҳифз, ҳимоя,
ҳалли шаклҳои таъмини ҳуқуқу озодиҳои муҳоҷирати меҳнатй
намегавонад нисбат ба проблемаи дарки ин васила дар назарияи
ҳукуқи байналмилалй таъсир нагузорад. Вале ин ба олимон дар бораи
он, ки васила тарзи фаъолият, низоми воситаҳои таъсири мутақобила
аст, акддаи ягона доштан халал намерасонад. Баъзе ҳуқуқшиносон
мафҳуми василаро тавассути низоми омилҳои таъминкунандаи ягон
чиз эътироф кунанд ҳам , ин моҳияти масъаларо тағйир намедиҳад.
Бояд гуфт, ки хусусиятҳои таьсиррасонии объекти давлатӣ ва
хукукй хусусияти хоси зухуроти воситаҳои байналмилалию ҳуқуқиро
дар худи василаи таъсироти ҳукуқи байналмилалй ба муносибатҳои
марбутаи ҷамъиятй заминасозӣ мекунанд.
Василаи байналмилалию ҳукуқй нуқтаҳои зеринро инъикос
мскунад:
- шюматҳои муҳими муҳоҷирони меҳнатӣ, ҳуқуқу озодиҳои
асосии онҳо;
- ҳадафи давлати ҳуқуқбунёд баҳри фароҳамсозии шароит
(>арои ноил шудани ҳар як фард ба зиндагии осоишта, таъмини
имкониятҳои баробар барои инкишофи умумии имкониягҳои эҷодй
дцр мсҳнат;
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- таъмини тартиботи ҷамъиятй ва амниятӣ, кафолати ҳуқуқу
озодиҳои шахе, чун вазифаи асосии давлати ҳукуқбунёд.
Сохтори методологии ҳукукхои асосии муҳоҷирони меҳнатй
дар сарчашмаҳои байналмилалию хуқуқӣ мавриди тачдиди назар
қарор додани аксари ҷанбаҳои мафҳуми васил:аи байналмилалию
ҳукуқиро талаб менамояд. Ин ҷо роҷеъ ба баъзеи онҳо таваққуф
мекунем. Муқаррароти назари (консептуалй) - и низоми василаи
байналмилалию ҳуқуқии танзими муҳоҷирати меҳнатаи аҳолй ба
меъёрҳои ҳуқуки байналмилалӣ, қонунгузорй ва созишномаҳои
байналмилалӣ асос ёфтааст, ки мутобиқи онҳо таъмини татбиқи
ҳуқуқу озодиҳои муҳоҷирони меҳнатӣ яке аз самтҳои муҳими
фаъолияги давлагӣ ба ҳисоб меравад.
Давлат бояд дар ташкили танзими байналмилалю ҳуқуқии
муҳоҷирата меҳнатй нақши ҳалкунанда дошта бошад. Арзишмандии
ин нақша бо як қатор ҳолатҳои муҳим муайян карда мешавад. Пеш аз
ҳама-ин роҳи муосиртарини мубориза бо ҳуқукдшканиҳост, зеро
ошкор ва аз байн бурдани решаҳо ва сарчашмаҳои онҳоро таъмин
мекунад. Бештар аз ҳама, ин роҳи пешгирии худи имконияти
вайронкунии хуқуқу озодиҳои асосй мебошад. Дар раванди ҳифз
омилҳои қонуншикан дар ҳоле метавонанд зери таъсир қарор гиранд,
ки ҳанӯз пурқудрат нашудаанд ва ба осонӣ аз байн бурда мешаванд.
Дар баробари ин, захираи бузурги воситаҳо ҳангоми танзими
муҳоҷирати меҳнатй аз тахдиди қонуншиканиҳо имкони катъи онҳо,
роҳ надодан барои ба воқеият пайвастани оқибатҳои зиёновар ва
муносибатҳои ҷамъиятӣ, ки метавонанд амалй шаванд, ҷилавгирй
намояд. Василаи байналмилалю ҳукуқй барои ҳалли масаълаҳои
мубориза бо қонуншиканиҳо бо роҳҳои инсондӯстй, бо хароҷоти
камтарин барои ҷомеа, бидуни исгифодаи василаи мураккаби ҳуқуқи
ҷиноӣ ва бидуни истифодаи чунин шакли мачбурсозии давлатй, ба
мисли ҷазои ҷиноӣ имконият фароҳам месозад.
Ба як унсури василаи байналхалқшо ҳукуқӣ батартибоварии
муҳоҷирати мехнатй рӯ меорем. Муҳоҷират бо мақсади
бакортаъминшавӣ 80 сол муқаддам, чун объекта танзими ҳукуки
байналмилалй қарор дода шуд. Аз он замон зери сарпарастии
Созмони Милали Муттаҳид як қатор санадҳое қабул гардиданд, ки ба
ҳимояи ҳуқуқ, манфиатҳои қонунй ва эътибору эҳтироми онҳое, ки
дар хориҷи кишвари худ фаъолияти касбй анҷом медиҳанд, равона
шуда буданд.
Тибқи муқаррароти СММ, ки дар Оинномаи он сабт
гардидааст, яке аз мақсадҳои асосии созмон рушци хуқуқҳои инсон -
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ба кишварҳое, ки ин муқарраротро пазируфтаанд, онҳоро увдадор
кардаасг, ки на танҳо ҳуқуқҳои инсонро риоя кунанд, балки дар ин
соҳа меъёрҳои нав таҳия намоянд. Санади аз ҳама муҳимтар дар ин
ҳол Эъломияи умумии ҳуқуқи башар, ки аз ҷониби Комиссия таҳия ва
соли 1948 аз ҷониби Маҷмааи Умумии СММ ба тасвиб расидаасг,
маҳсуб мегардад.83
Аз замони қабули Эъломияи умумии ҳуқуқи башар,
муҳоҷирони меҳнатй баробари дигар гурӯҳҳои одамон ҳукуқи ҳимоя
аз поймолшавии ҳукуқҳои хешро
пайдо кардаанд. Тибқи
муқаррароти моддаҳои 1 ва 2 Эъломия ҳамаи инсонҳо озоду
баробархуқуқ, дорой шаъну эътибори баробар таваллуд мешаванд
ва бояд аз ҳамаи ҳуқуку озодиҳо бе ҳеҷгуна тафриқа аз руи нажод,
ранги пӯст, ҷинс, забон, эътиқоди динӣ, мавқеи сиёсй ё дигар
мансубиятҳои милпию иҷтимоӣ, вазъи молу мулкдорй ё ҳолатҳои
;щгар бархурдор бошанд. Ғайр аз ҳуқукхои шаҳрвандй ва сиёсӣ,
Эъломия инчунин хуқуқҳои иқтисодӣ, иҷтимой
ва фарҳангии
ннсонро бо шумули ҳукуқҳо ба: меҳнат, музди баробар барои меҳнати
баробар, таъсиси иттиҳодияҳои касбй ва шомил шудан ба онҳо,
хуқуқи баланд бардоштани сатхи зиндагй, ки барои таъмини
саломатӣ ва некӯаҳволӣ заруранд, муайян менамояд.
Дар Эъломияи умумй ҳуқуқҳои ҳар инсон барои гардиши
.озодона ва интихоби макони зисти худ дар ҳудуди тамоми давлатҳо,
‘Инчунин барои тарки ҳар кишваре, бо шумули кишвари худ ва
бозгашт ба ватани худ усгувор карда шудаанд (моддаи 13). Дар айни
қол ҳар як шахе, дар ҳар ҷойе, ки бошад, барои эътирофи субъекта
хукуқ будан хдқ дорад. (моддаи 6)
Солҳои 1960 санадҳои «Муоҳидаи байналхалқӣ оид ба
\укуқх,ои иқтисодй, ингимоӣ ва фарҳангй», «Муохдцаи байналхалқй
опд ба ҳимояи ҳукуқхои шаҳрвандй ва сиёсӣ» ва «Протоколи
флкулгатав нисбат ба он» қабул шуданд ва соли 1976 эътабори қонунӣ
пайдо карданд.84
Хусусията қатьии аксари ӯхдадориҳое, ки тавассути
мушоҳидаҳои байналмилалй оид ба ҳуқуқҳои иқтасодӣ, ичтамоӣ ва
флрҳангию ҳуқуқӣ: бар дӯши давлатҳо гузошта мешаванд, боиси
пайдоиши як қаторсаволҳо мегардад. Мувофиқи равиши айнизамон
уегуворгардида, ҳуқуқи меҳнат маънои онро надорад, ки ҳар шахси
" К онвенция М О Т «О злоуп отребл ен и ях в области м и грац и и и о б обеспечении трудящ им ся- м и гр ан там
I- пк in ню возм ож ностей и обращ ения» 1975 г. //№ 143
" I ••мисники М О Г «О зл оуп отреблен иях в обл асти м играции и о б обеспечении трудящ им ся- м и гр ан там
|ын« м« inn возм ож ностей и обращ ения» 1975 г. //№ 143
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дар ҳудуди кишвар сукунатдошта, аз он ҳуқуқ бархурдор аст. Ин чиз
чун ӯхдадории давлат ҷиҳати андешидани тадбирҳо дар ҳудуди
имконоти мавчуда баҳри гамхории одамоне, ки дар он кишвар
сукунат доранд ва нарасонидани халал ба онҳо дар татбиқи ҳуқуқҳои
мушаххаси худ, фаҳмида мешавад.
Дар Муоҳвдаи байналхалқӣ оид ба ҳуқукҳои шаҳрвандй ва
сиёсй омадааст, ки муҳоҷиро™ меҳнатӣ набояд аз хукуқҳои дастгирии
фарҳанги худ, эътиқод ба дани хеш ва истифода аз забони худ
маҳрум гардонида шаванд. Дар он инчунин махдудаятҳо нисбат ба
рондан, бадаргаи хориҷиёне, ки дар ҳудуда давлати иштирокчии
муохдца қонунан сукунат доранд , устувор карда шудаанд (модцаи 13);
фаъолият ба нафъи барангехтани нафрати миллй, нажодй ё данй манъ
буда, чун иғвоандозй барои таҳрики поймолсозии ҳукуқ, низоъ ва
зӯроварй арзёбй мегардад (моддаи 20).
Ғайр аз санадҳои умумй, СММ санадқои меъёрие, ки ҳимояи
муҳоҷиронро аз поймолшавии ҳуқуқҳояшон дар соҳаҳои алоҳида
таъмин менамоянд, қабул кард. Масалан, соли 1965 «Конвенсия дар
бораи нест кардани тамоми шаклҳои табъизи нажодй» қабул гардид.
Айни ҳол Кумитаи азбайнбарии табъизи нажодй даққаги зиёд
бар он медиҳад, ки қонунгузориҳои миллй ва фаъолияти амалии
кишварҳои иштирокчй ба талаботи Конвенсия мувофиқ бошанд. Аз
ҷумла, тафсири (қ.2) мод. 1 нисбат ба муҳоҷирон, ки дар он туфта
шудааст: Конвенсияи мазкур тафриқа, истисио, махдудаятҳо ё
бартариятҳое, ки кишварҳои иштирокчй дар миёни шаҳрвандон ва
ашхоси бешаҳрвандй мегузаронанд, истифода шуда наметавонад.
Як идда санадҳои байналмилалй ба ҳодасаҳое дахл доранд, ки
дар онҳо ҳукукҳои инсон, бинобар ба ягон гурӯҳи пятимой мансуб
буданаш вайрон карда мешаванд. Дар ин сурат таъкид мегардад, ки
гурӯҳи одамони хоҳиши ҳифзи айнияти худро дошта, набояд таҳти
ассимилятсия (махглутшавй) иҷборй, табъида ҳукуқй ва табъиз қарор
дода шаванд.
>
«Конвенсия дар бораи пешгирии ҷинояти маҳви нажодй ва
муҷозот барои он», ки соли 1961 ба амал даромада буд, ҳамагуна
амалҳои ба нобудсозии комил ё ҷузъи гурӯххои гашиш, этникй,
нажодй ва дани равонашударо манъ мекунад.
18 декабри соли 1990 Маҷмааи умумии СММ «Конвенсияи
байналмилалй дар бораи химояи ҳукукҳои тамоми муҳоҷирони
меҳнатӣ ва аъзои оилаи онҳо» - ро қабул кард, ки натиҷаи кори
чандин даҳсолаи гурӯҳи махсуси корни СМ М буд. Ин Конвенсия баъд
аз ҷониби 36 давлат ба тавсиб расидан, эътибор пайдо мекунад, алҳол
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ин санад хусусията декларативй дорад. Вале Конвенсияе, ки масоили
мубрами рӯзи ичтимоию сиёсиро дар иртибот ба сукунати муҳоҷирон
дар кишварҳо мегузорад, дастгирии зиёд пайдо накардааст. Г'узашта
аз он, миллатҳои расмни се давлати асосии Ғарб изҳор доштанд, ки
ҳукумагҳои онҳо нияти ба тасвиб расонидани онро надоранд.
Санади баррасишавацда зери мафҳуми «Муҳоҷирони меҳнатй»
онҳоеро дар назар дорад, ки меҳоҳанд, дар оянда айни ҳол ё дар
гузашта фаъолияте машгул бошанд, ки бар ивази он дар он давлат, юз
ннҳо шаҳрванди он несганд, ба онҳо музд дода мешавад (мод. 2).
Конвенсия на танҳо муҳоҷирони меҳнатй, балки кормандони
наздимарзй ва мавсимӣ, маллоҳон, мохдгирон, кормандони лоиҳаҳои
мушаххас дар хориҷа, мехнагкашон, ки корашон сафарй аст, инчунин
кормавдони гайримуздур (шуғли мустақилона) - ро дар бар мегирад.
Конвенсияи байналмилалй «Дар бораи ҳимояи ҳукуқи тамоми
муҳоҷирони меҳнатӣ» иборат аз 93 модда буда, қуқукҳои асосии
муҳоҷирони меҳнатиро муайян ва усулу тадбирҳои ҳимояи онҳоро
дар тупи тамоми муддати сукунаташон дар кишвари дигар, катьи
назар аз он ки онҳо расмӣ ё гайрирасмй мебошанд, ташаккул медиҳад.
Муҳоҷирони меҳнатӣ камтар субъекта иқгисодй ва бештар субъкта
иҷтимоӣ фаҳмида мешаванд.
Конвенсия аз он бармеояд, ки муҳоҷирони меҳнатӣ ва ахди
оилаи онҳо, ки дар хориҷа кор мекунанд, қисми беҳимояи аҳолиро
ташкил медиҳанд, аксаран хукуқҳояшон на дар қонунгузории
кишвари пазиранда ва дар ватанашон муқаррар карда нашудаанд.
Санади мазкур меъёрҳои асосии муносибатро ба ҳамаи муҳоҷирони
меҳнатй, қатъи назар аз мақоми ҳуқуқиашон, муқаррар мекунад.
Баъзе аз ин меъёрҳо бевосита бо бакоргаъминкунй (аз ҷумла бо
шароига баробар бо шаҳрвандони кишвар мусоиди меҳнат, пардохта
қаққи меҳнат, ҳукуқи озодона шомш1 шудан ба ҳамагуна
иттиҳодияҳои касбӣ, қукуқи дасграсӣ ба таъминоти иҷтимой)
пайвастагй доранд.
Ҳуқуқҳои иловагии Конвенсияи соли 1990 барои муҳоҷирони
меҳнатӣ ва аъзои оилаи онҳо, ки дорои ҳуҷҷатҳои муқарраршуда ё
мақоми марбутаавд, аз ҷумла: барои гардиши озодона дар худуди
кишвари кордиҳанда, дар бораи таъсиси иттиҳодияҳо ва иттафоқҳои
касаба; барои исгафода аз ҳуқуқҳои сиёсӣ дар кишвари кордиҳанда
(агар он давлат чушш ҳуқукро дода бошад); барои баробар бо
шаҳрвандони он кишвар даеграсй доштан ба маориф, манзил,
хадамота иҷтамой ва тандурустй, ҳимоя аз сабукдушшавй аз кор,
нафақаи бекорй пешбинй мекунад. Инчунин, ҳуқуқи (бо баъзе
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махдудиятҳо) намуди фаъолияти музднокро интихоб кардан; барон
мудцати муайян мондан дар ҳудуди давлати кордиҳанда дар сурати
қатъ гардидани фаъолияти музднок. Ғайр аз ин, Конвенсияи мазкур
таъсиси кумитаи назоратии коршиносон оид ба риояи онро пешбинй
намояд, ки он бояд гузориши давлатҳоро дар бораи амалӣ сохтани
тадбирҳо оид ба иҷрои муқаррарэти Конститутсия, оид ба мушкилиҳо
дар татбиқи он ва махсусиятҳои барои кишварҳои алоҳида хоси
ҷараёнҳои муҳоҷират баррасй намояд.
СМ М соли 1999 Комиссия оид ба ҳуқуқу вазифаи
гузорищдиҳандаи махсус роҷеъ ба ҳуқуқи муҳоҷиронро таъсис дод.
Вазифаҳои он аз омӯзиши роҳҳои рафъи монеаҳо дар самти ҳимояи
ҳукуқҳои муҳоҷирон, инчунин ашхоси беҳуҷҷат ва ашхоси дар кишвар
гайриконунӣ ҳузурдошта (дар ҳолати танзимнашавандагӣ) иборатанд.
Дар танзими масоили муқоҷирати меҳнатй мақоми муҳимро
конвенсияҳои байналмилалию ҳуқуқӣ ва созишномаҳо, ки меъёрҳои
қонунгузории дохилидавлатиро муайян мекунанд, ишғол менамоянд.
Аз ҷумла, асосҳои Конвенсияи Женева дар бораи ҳуқуқҳои гурезагон
(соли 1951), Шартномаи Амстердам (соли 1999), Конвенсияи Дублин
(соли 1990) ва гайра, ҳуҷҷатҳое мебошақд, ки хукуқи гардиши
муҳочирони мехнатиро муайян кардаанд.
Дар чорчӯбаи СММ, гайр аз шартномаҳои байналмилалй оид
ба ҳуқуқҳои инсон теьдоди зиёди ба исгилоҳ меъёрҳои «Хукуқи
нарм» ба мисли: эъломияҳо, усулҳо, кодексҳои ахлоқй ва гайра, ки
онҳо хусусияти ҳатмй надоранд, вале дар ташаккули афкори умум ва
сиёсати миллй оид ба ин масъалаҳо накдш мухим доранд, қабул карда
шуданд. Ба чунин санадҳо, аз ҷумла Эъломияи маҳви тамоми шаклҳои
оштинопазирӣ ва поймолшавии хуқуқҳо дар асоси дин ва эътақодҳо
(с. 1981); Эъломия дар бораи хук;д<, барои рущц (с. 1986); Эъломия дар
бораи ҳуқукҳои ашхоси мансуб ба ақаллиятҳои миллй, этникй, динй
ва забонй (с. 1992) ва гайра дохил мешаванд.
Ҳамин тариқ, ҳамкории давлатхо дар соҳаи муҳоҷирати
меҳнатии байналмилалй дар асоси чунин усулҳои ҳукуқии
универсалии аз ҷониби умум эътирофшуда, ба мисли ҷудонопазирии
ҳукуқу озодиҳои инсон, ки дар меъёрҳои байналхалқй сабт шудаанд ва
истифодашавии ин ҳукуку озодихо нисбат ба ҳар як инсон, кдтъи
назар аз нажод, ранги пӯст, ҷинс, шаҳрвандй, забои, эътиқод,
мансубияти этникй ва иҷтимой татбиқ карда мешавад. Ҳангоми
танзими масъалаҳои муҳоҷират дар сатҳи байналмилалй инчунин
усулҳои ҳукуқи байналмилӣ, ки муносибатҳои сулҳу дӯстиро миёни
кишвархо муайян мекунанд, нақши муҳим мебозанд.
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Тамоми давлатҳо ӯхдадоранд ба риояи ҳукуқҳои инсон, ба
соҳаи фаъолияти Ташкилоти Амният ва Ҳамкорй дар Аврупо (ТАХА
- ОБСЕ) аҳамияти бевосита ва қонунй диҳанд. Ҳимояи ҳукуқу
озодиҳои муҳоҷирони меҳнатӣ соҳаи муҳими фаъолияти на танҳо
СММ, балки муаесисаҳои махсус низ мебошад. Яке аз онҳо
Ташкилоти Байналмилалии Меҳнат (ТБМ) аст, ки мақоми асосии он Конфронси байналхалқии меҳнат (ҳамасола даъватшаванда)
мебошад. Он стандаргҳои байналхалқиро дар соҳаи ташкили меҳнат
аз тариқи таҳия ва қабули конвенсияю тавсияҳои марбута муқаррар
мекунанд. Аз ҷумлаи ҳамаи меъёрҳои ҳукуқй, ки аз ҷониби давлатҳо
дар чорчӯбаи ташкилотҳои байналмилалӣ баҳри танзими вазъи
муҳоҷирони меҳнатй таҳия шудаанд, конвенсияҳо ва тавсияҳои ТБМ
комилтарин маҳсуб меёбанд. Маҷмӯи санадҳои аз ҷониби ин
ташкилот қабулшуда беш аз 360 конвенсияю тавсияҳоро дар бар
мегирад.85
Як қисми Конвенсияҳои ТБМ пурра ба муҳоҷирони меҳнатй
бахшида шуда, қиаии дигари ҳукуқҳои меҳнатии гуногун, аз ҷумла
ҳукуқҳои муҳоҷирони меҳнатиро танзим мекунанд. Масалан, оид ба
проблемаҳои шугл, шароити меҳнат, исгироҳат, таъминоти иҷтимой,
ҳукуқҳои меҳнаткашон баҳри иттиҳодшавй: Конвенсияи №19 дар
бораи баробарҳукуқӣ дар соҳаи ҷуброни зиёни фалокатҳо (с. 1925);
. Конвенсияи №48 дар бораи ҳифзи ҳукуқҳои муҳоҷирон барои нафақа
(с. 1935); Конвенсияи №102 дар бораи меъёрҳои ҳадди ақали
таъминоти иҷтимой (с.1952); Конвенсияи №111 дар бораи
ноймолшавии ҳуқукҳо дар соҳаи меҳнат ва шуғл (с. 1958); Конвенсияи
№117 дар бораи мақсадҳои асосӣ ва меъёрҳои сиёсати иҷтимоӣ (с.
1962); Конвенсияи №122 дар бораи сиёсати соҳаи шугл (с. 1964)2 ба
тавсиб расидаанд.
Ин ҷо баъзе конвенсияҳоро дар бораи муҳоҷирони меҳнатӣ
баррасй мекунем.
Конвенсияи ТБМ №97 дар бораи муҳоҷирони меҳнатӣ (с. 1949),
соли 1951 эътибор пайдо кардааст. Дар он нисбат ба муҳоҷирони
меҳнатй таърифҳои зерин дода шудаанд.: «Барои ҳадафҳои
Конвенсияи мазкур истилоҳи «муҳоҷирони меҳнатй» шахсеро дар
назар дорад, ки аз як кишвар ба кишвари дигар бо нияти дарёфти кор,
албатта на аз ҳисоби худ, муҳоҷират мекунад ва ҳар шахсеро дар бар
мегирад, ки мувофиқи қонун муҳоҷири меҳнатй дониста мешавад.
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Конвенсияи ҳуқуқҳои муҳоҷирони меҳнатй дар соҳаи пардохти
музди кор, интиқоли маблағҳои худӣ муайян мекунад: қоидаҳои
мардикорӣ, бакоргирӣ, сафар кардан ба кишвари кордеҳ ва шароити
меҳнати муҳоҷири меҳнатиро муқаррар мекунад.
Тавсияномаи №86 (с. 1949) бо унвони мушобеҳ шартномаи
намунавй байни кишвари фиристанда ва кишвари пазиранда, ки
қоидаҳои маъмурии вобаста ба шароити сафар, бакоргирй, назорат аз
шароити зиндагй ва кори муҳоҷирро дар бар мегирад.
Конвенсияи №118 дар бораи баробарҳуқукии шаҳрвандони
кишвар ва хориҷиён дар сохаи таъминоти иҷтимой (с. 1962) ба ҳамаи
соҳаҳои таъминоти иҷтимоӣ дахл доигга, нисбат ба шаҳрвандони
давлатҳои узви ТБМ, ки дар иртибот бо онҳо қонунгузорй оид ба
таъминоти иҷтимой амал мекунад, истифода мешавад. Дар ҳолати
талафи саробон он ҳукукҳо барон меросхӯрони он шахрвандон, қатъи
назар аз мансубияти шаҳрвандиашон боқй мемонанд (моддаи 7).86
Конвенсияи №143 дар бораи сӯйистифодаҳо дар соҳаи
муҳоҷират ва таъминоти мухоҷирони меҳнатй
бо баробарии
имкониятҳо ва муроҷиат (с. 1975) зери истилоҳи «Муҳоҷири меҳнатй»
дар назар дорад «Шахсеро ки муҳоҷират мекунад ё муҳоҷират
кардааст, аз як кишвар ба кишвари дигар, бо мақсади пайдо кардани
кор, гайр аз ҳисоби худ ва ҳар як шахси қонунӣ ба кишвар ба ҳайси
муҳоҷири меҳнатӣ воридшударо дар бар мегирад» (моддаи 11).
Конвенсия давлатқои узви ТБМ-ро, ки барояшон он эътибор
дорад, ӯхдадор месозад, ки ҳуқуқҳои асосии инсонро нисбат ба
муҳоҷирони меҳнатӣ риоя намоянд. Ин яке аз аввалин санадҳои
байналмилалиест, ки баҳри пешгирии муҳоҷирати гайрирасмй ва
бакоргирии ғайрирасмии муҳоҷирон равона шудааст. Дар он
зарурати ҳамкориҳои доимӣ ва табодули иттилоот оид ба ин масъала
бо давлатҳои дигар, инчунин андешидани тадбирҳо дар сатхи миллй
ва байналмилалӣ зикр гардидааст.
Конвенсияи №157 дар бораи ҳифзи ҳукукҳо оид ба таъминоти
иҷтимой (с. 1982) ва Тавсияномаи №167 (с. 1983) тамоми намудҳои
таъминоти иҷтимоиро дар бар мегиранд. Айни ҳол Конвенсия аз
ҷониби давлатҳо гирифтани ӯ:щадориҳои муайяни ҳадди ақалро
пешбинй мекунад.
Тавсияномаи №169 дар бораи сиёсат дар соҳаи шутл (с. 1984)
шаш моддаро дар бар мегирад, ки мусгақиман ба муҳочирати
меҳнатии байналмилалй иртибот дорад. Охиринаш чун тадбири
86 П р а в а в о е регул и рован и е тр у д о в о й м и гр а ц и и . С .Л . А ки м ова, Т А. П р у д н и ко в а, Л .И . Б елянская, Е.С.
Зай цева.с-65
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муваққатй, ки аз он бонд то замони дар кишвари худ мавҷуд будани
шароити ҳадди ақали шуғл, сарфи назар шавад87.
Ҳамин тавр, санадҳои таҳиянамудаи Ташкилоти Байналмилалии Меҳнат ҳимояи байналмилалии ҳуқуқҳои муҳоҷирони
меҳнатй ва аъзои оилаи онҳоро таъмин менамоянд.
Агар ба фаъолияти чунин ташкилоти байналхалқӣ чун Шӯрои
Аврупо рӯй оварем, хоҳем дид, ки аз ҷониби он ҳам як идца санадҳои
таъминкунандаи ҳукуқҳои муҳоҷирони меҳнатӣ ба тасвиб расонида
шудаасг.
Конвенсияи Аврупой дар бораи ҳимояи ҳукуку озодиҳои
асосии инсон аз 4 ноябри соли 1950, 3 сентябри соли 1953 эътибор
пайдо кардааст ва умдатарину фаъолтарин санади минтақавӣ дар
соҳаи химояи ҳуқукхои муҳоҷирони меҳнатӣ маҳсуб мегардад.
Ҳангоми шомил шудан ба ҳайати Иттиҳоди Аврупо, ҳар давлати узв
ӯхдадор аст, ки Конвенсияро қабул кунад ва дар мудцати як сол ба
тавсиб расонад. Коивенсия давлатҳои иштирокчиро ӯхдадор месозад,
ки онҳо ҳар як инсони дар қаламравашон қарордоштаро бо 14 хуқуку
озодиҳои асосии дар боби якуми Конвенсия дарҷгардида таъмин
намоянд. (Бояд тазаккур дод, ки доираи ҳуқуқу озодиҳои дар
Эъломияи умумӣ ва созишномаҳо, дар бораи хукуку озодиҳои инсон
* дарҷ гардидаад, васеътаранд). Протоколҳои иловагии баъдӣ номгӯйи
аввалаи ҳукуқҳоро васеь сохтанд. Суди аврупой ва Комисияи аврупой
оид ба ҳукуқҳои инсон барои таҳким ва рушди ояндаи ҳуқуқҳои
муҳоҷирони меҳнатй мусоидат карданд.
Санади муҳими дигари И т т и ҳ о д и Аврупо - Хартияи иҷтимоии
Аврупо мебошад, ки 18 октябри соли 1961 ба имзо расидааст. Хартия
Конвенсияи Аврупоро дар бораи ҳуқуқҳои инсон пурра сохта,
муваззаф аст, то ҳуқуқҳои асосии иҷтимошо иқтисодии меҳнаткашони
муҳоҷирро химоя кунад. Хартия аз ҷониби 21 давлати узви ИА ба
тасвиб расонида туда, 19 ҳуқуқи асосиро дар соҳаи шуғл ва
ҳамгироии иҷтимоӣ кафолат медиҳад.
Хартия он усулеро асос медонад, ки ҳуқуқҳои иҷгамоӣ бояд
бидуни поймолшавии онҳо аз рӯи нишонаҳои нажод, ранги пӯст,
ҷинс, дин, ақоиди сиёсй, мансубияти миллӣ ё баромади иҷтимой
таъмин гарданд (ин муқаррарот дар пешгуфтор дарҷ шудааст). Дар
замимаи Хартия навишта шудааст, ки амали моддаҳои он танҳо дар
ҳолате ба хориҷиён тааллуқ дорад, агар онҳо шаҳрвандони тарафи
дигари шомили шартнома буда, дар асоси қонунӣ сокин ё дар ҳудуди
он тараф ба кори доимй машгул бошанд. Дар маҷмӯъ, ҳимояе, ки
87 Х а м ин ҷо С- 68
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Хартия ба муҳоҷирони меҳнаткаш ва аъзои оилаи онҳо додаасг,
ҷавобгӯи шартҳои дар боло зикршуда буда, тамоми маҷмӯи
хукукҳоеро, ки муҳоҷирон метавонанд баробар бо шаҳрвандони
кишвар истифода баранд, дар бар мегирад, аз ҷушга: ҳукуқ ба меҳнат,
бастани шартномаҳои дастаҷамъӣ (бо шумули ҳуқуқи коршиканй);
ҳифзи саломатӣ ва таъминоти иҷтимой, ёрии иҷтимоӣ ва тиббй;
исгифодаи
хизматҳои хадамоти
ичдимой;
роҳнамоиҳо ва
омодашавиҳои касбй; мукофоти одилона ва шароити мех,наг, ки
ҷавобғуйи талаботи амниятй ва бехдоштй (гигиенй) бошанд ва ғайра.
Ба бандҳои 8, мод цаи 19 муқаррароти махсуси Хартия ба муҳоҷирони
меҳнати дар ҳудуди кишвар қонунан сукунатдошта, баҳри ҳимоя аз
бадарға, ба ҷузъ аз ҳолатҳои тахдид ба амнияти миллй ё расонидани
зиён ба тартиботи ҷамъиятӣ ё ахлоқй, кафолат медиҳад.
Мақоми асосии байниҳукуматие, ки барои фаъолияти Шӯрои
Аврупо дар сохаи муҳоҷират масъул аст, Кумигаи аврупой оид ба
муҳочират мебошад. Вазифаи он (дар радифи дигар вазифаҳо) рушди ҳамкории аврупой оид ба масъалаҳои муҳоҷират, вазъи
муҳоҷирону гурезагон ва муносибатҳои умумй мебошад.
Тайи солҳои гузашта Кумитаи вазирони Шӯрои Аврупо
теъдоди зиёди қарору тавсияҳо кдбул кардаасг, ки ба ҳимояи
муҳоҷирони меҳнатй ва аъзои оилаи онҳо мансубанд: Чунин қарорҳо
ба мисли қарори (69) №7 дар бораи бозгашти муҳоҷи]хши меҳнатӣ ба
Ватани худ; қарори (70) №35 дар бораи таҳсили кӯдакони муҳоҷирони
меҳнатй дар мактаб; қарори (70) №35 дар бораи муносибати баробар
бо меҳнаткашони кишвар ва муҳоҷир дар соҳаи шароити меҳнаг,
пардохти музд, сабукдӯшй, муҳаррикии ҷуғрофй ва истеҳсолй; қарори
(76) №11 дар бораи муносибати баробар бо меҳнаткашони кишвар ва
муҳоҷирон аз нуқтаи назари дастрасй ба тайёрй ва бозомузии касбй;
қарори (78) №44 дар бораи муҳоҷирати хориҷиён ва бакоргирии
коргарони хориҷй; тавсияномаи (79) №10 дар бораи занҳои муҳоҷир;
тавсияномаи (84) дар бораи наели дуюми муҳоҷирон,88 қарорҳоеавд,
ки будубош, ба кор таъминамой ҳифзи ҳуқукҳо ва масъалаҳои ба
муҳоҷирон рабтдоштаро дар бар мегирад.
Барои дарки самгҳои асосии соҳаи муҳоҷирати меҳнатй зарур
аст, ки санадҳои меъёрии ҳуқуқии алоҳидаи давлатхои мухталиф
мавриди таҳлил қарор дода шаванд.
Мувофиқи «Қоидаҳои картаи сабз», иктисодиёти кишвар 20
ҳазор мутахассисони низоми итгалоогиро дар худ ҷой додаст.
88 С А А ки м ов а, Т .А . П р у д н и к о в а, Л .И . Б ел ян ская, Е .С « П р ав ав о е р егул и р о ван и е тр у д о в о й м играции»
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Инчунин, дар ин ҷо барномаи бақои пайвастани оилаҳои
шаҳрвандони хориҷй амалй карда мешавад.
Проблемаҳои воридшавии муҳоҷирони хориҷӣ, аз ҷумла,
меҳнатй, асосан бо Қонун «Дар бораи муҳоҷирати хоричй» (соли
1990), ки аз як тараф ба ҳамгироии муҳоҷирони хориҷии воридшуда
мусоидат мекунад, аз тарафи
дш'ар - ҷараёни воридшавии
хориҷиёнро аз кишвархои Итгиҳоди Аврупо махдуд менамояд.
Муқарргфоти қонун пешбинй менамояд, ки хориҷиёни наели
дуюм ва сеюм, ки дар қаламрави давлати муҳоҷир қабулкунанда, аз
ҷумла Олмон таваллуд шудаанд, баъди расидан ба синни 23-солагй
метавонанд хохдши гирифтани шаҳрвандй кунанд ва радсозии
сабабнок танх,о дар ҳолатҳои истисноӣ имконпазир хоҳад буд.
Масалан, содир кардани ҷиноят, душаҳрвандй номатлуб шумурда
мешавад. Замина барои гирифтани шаҳрвандй имконияти таъмини
сагҳи муайяни зиндагй ва мавҷудияти манзили исгиқомат аст.
Шаҳрвандонро ба тарзи автомата тибқи Сарқонун мух,оҷирони
ггникӣ, ҳамчун миллатн олмонй ба қайд шрифта метавонанд.
Асоси сохтори давлата Ҷумхурии Федеративии Олмонро
Сарқонун - Қонунн асосии Ҷумҳурии Федеративии Олмон , ки 23
майи соли 1949 қабул карда шудааст, ташкил мекунад. Дар
пешгуфтори Сарқонун озодй ва якпорчагаи Олмон, инчунин он ҳолат,
ки Қонуни асосй барои тамоми мардуми Олмон эътибор дорад,
зълон гардидааст. Хуқуқҳои асосии шахе дар қисми аввали Сарқонун
муқаррар карда шудаанд. Сарқонун эътибору дахлнопазирии инсонро
зери ҳимоя қарор додааст. Эҳтиром ва ҳимояи он - вазифаи тамоми
қокимияти давлатист. Сарқонуни ҶФО озодии гардишро дар тамоми
Олмон, озодии интихоби касб, ҷойи кор ва таҳсил, озодии рушди
шахе, ҳуқуқи зиндагй ва дахлнопазирии ҷисмй, баробарҳукуқии
тамоми одамон дар назди қонун, инчунин баробарҳукукии марду зан,
озодй ва дахлнопазирии эътиқоди дани, вичдон ва ақидаро ҳимоя
мекунад.
Қонун «Дар бораи муҳоҷират аз хориҷ» 1 январи соли 2005
тьтибор пайдо кардааст. Ин қонун дар муқоиса бо қонунҳои
пешина, баҳри содцасозии ҳамгароии хориҷиён дар Олмон эҷод
шудааст ва тамоми ҷанбаҳои муҳоҷират аз хориҷаро дар бар мегирад.
Хуқуқу вазифаҳои мансуб ба ҳамоиши хориҷиёне, ки дар Олмон
зиндагй мекунавд ё мехоҳанд сокин шаванд, то ин дам тибқи ҳамин
қонун танзим мешаванд. Ба омӯзиши забони олмонй аҳамияти махсус
дода мешавад, зеро донистани забои - талаби асосй баҳри ҳамоиши
муваф()>ақона £icr.
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Ҳукуқи иштирок дар курсҳои ҳамоишй - қоидақои нав буда,
ҳамчунин иштироки ҳамаи муҳоҷирони хориҷӣ, ки ба дараҷаи
басанда олмонӣ шарт асг. Курсҳо иборат аз 600 бахшҳои омӯзишй
буда, дар ҷумлаи онҳо омӯзиши забони олмонй, асосҳои Сарқонун,
низоми ҳукукй, фарҳангу таьрихи Олмон мебошанд. Курсҳо барои он
эҷод шудаанд,ки ба омӯзанда малакаҳои зарурй баҳри зиндагӣ дар
кишвар дода шаванд.
Гузашта аз он, Қонуни нав «Дар бораи муҳоҷират аз хориҷа»
танҳо бо пешбурди ҳамоиш иктифо намекунад. Дар он муқарраротм
мансуб ба муҳоҷирати меҳнатӣ, бозори меҳнат, муҳоҷирати
минбаъдаи аъзои оила ва кӯдакон мақоми махсус дорад.
Чунон, ки М.Л. Тюркин таъкид менамояд, хориҷиёни
баландихтисос (мутахассисони соҳаҳои, масалан, муҳандисӣ ва илм)
ҳақ доранд, «ҳуқуқ ба сокиншавӣ» - ро барои мӯхдати доимй
бигиранд. Шиносномаҳои муваққатӣ барои гурӯҳи мазкур дар
гузашта танҳо барои 5 сод дода мешуд. Тибки муқарарроти Қонуни
нав, аъзои оила, ашхоси нигохубинкунандаи охо, ҳамчунин ҳукуқи ба
кор шомил шуданро дар Олмон доранд. Ашхоси баҳри худ
коркунанда низ ҳаққи гирифтани шиносномаро доранд, агар ҳадди
ақал як млн. евро дар ҳудуди Олмон маблағгузорӣ ва ҳадци ақал даҳ
ҷойи корӣ таъсис бидиҳанд. Донишҷӯёни хориҷй ҳақ доранд баъди
хатми таҳсил ба муддати як сол барои ҷустҷӯи кор дар Олмон
бимонанд. Аммо муқаррароти қонунгузорӣ аз соли 1973 барои
коргарони беихтисос ва коргарони дараҷаи пасти ихтисос дорои
эътибор боҚӣ мемонад. Мамнуоти умумй барои ба кор гирифтани
онҳо, бо баъзе истисноҳо, то ба имрӯз боқй мемонад.
Қонун ба масъалаҳои муҳоҷирати кувваҳои корӣ, вазъи
гуманитарй, ҳамоиш ва амният диққати зиёд медиҳад.
Қонун «Дар бораи муҳоҷират аз хориҷа», ки қонуни қаблан
мавҷудбуда дар бораи хориҷиёнро иваз кардааст, муқаррароти
мансуб ба ворщцнавии хориҷиёнро ба Олмон ва сукунати онҳоро дар
кишвар, нисбат ба ҳадафҳои имконпазири сукунат, инчунин
расмиятҳои додани паноҳандагиро дар бар мегирад.
Қонун нишон медиҳад, ки раводид-ин ҳуқуқи сохибихтиёрй
барои сукунат аст. Ин муқаррарот баҳри сукуната кӯтоҳмуддат раво
мебошад. Мавҷудияти раводид - асоси кофй барои гирифтани ҳукуқи
сукунат аст. Мутобиқи қонуни каблан мавҷудбуда дар бораи
хориҷиён, ин танҳо нисбат ба хуқуқҳое раво дониста мешуд, ки дар
Олмон пас аз воридшавй ба кишвар гирифта мешуданд.
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Барой ивази низоми қаблии намудҳои тафриқавии сукунати
муваққатӣ ва бакоршомилшавй 1 январи соли 2005 қонуни нав эътибор
пайдо кард, ки дар он сукунати мувавкатй муайян карда шудааст ва он
дастрасӣ ба бозори меҳнатро фарохам месозад. Ҳамин тавр, хориҷиён
барои расмй шудан танхо ба як маком: дар хориҷа - ба намояндагии
хориҷӣ (сафорат ё консулгарй), дар Олмон - ба як мақом - муассиса оид
ба масошш хориҷиён мурочиат менамоявд. Мақомоти ваколатдор, ки ба
масоили ба кор таъминкунй машгуланд, дар ҳолати зарурат метавонанд
ба ин раванд аз тариқи расмиятқои мувофиқасозии дохилй ҷалб карда
шаванд.
Ба кор шомил шудани хоричдён дар кишвар танҳо бо иҷозати
Вазорати меҳнат ҳангоми гирифгани дархосг (кдрордод) аз ширкати
корфармо имконпазир асг.1
Дар Фаронса ҳамасола иҷозати вурудро наздики 100 ҳазор
шаҳрвандони кшнварҳои сеюм мегаравд. Ба қисми бшггари онҳо иҷозат
баҳри пайвасгшавии оилаҳо дода мешавад.
Иҷозази воридшавй ба Фаронса бо мақсади сукунат ба мудцати
тӯлонй (беш аз се моҳ) бо як қатор ҳолатҳои мушаххас махдуд гардонида
шудааст. Онро ашхосе, ки баҳри пайвасган ба оила (фарзандон,
ҳамсарон) сокин мешаванд ва донишҷӯён шрифта метавонанд.
Муҳоҷират аз хориҷа кдгьиян махдуд асг: хоҳишмандони воридшавй ба
. Фаронса, барои дар онҷо кор кардан бояд собит созанд, ки ҳеҷ як
шаҳрванди Фаронса ва ё шаҳрванди кишвари сеюм, ки сокини Фаронса
асг, наметавонад ҷойи кории марбутаро ишғол кунад.
Мувофики пешгӯихо, вазъи демографии дар Фаронса баамал
омада, сароғоз аз соли 2012 боиси норасоии чиддии кувваи корй дар
кишвар гардидааст. Тибқи ҳисобҳои Пажӯҳишгоҳи миллии омор, дар
даҳсолаи аввали асри XXI зарур асг, то 142 ҳаз, дар дуюм - 148 ҳаз, дар
сеюм -180 ҳаз, муҳочирони хориҷй ворид карда шаванд.89
Ба хусусиятҳои танзими ҳукуқии соҳаи шиносномавию раводидй
дар Фаронса ҳолатҳои зеринро нисбат додан мумкин асг:
«
Ворид намудани тартиби нави додани раводид аз соли 1998, ки ба
меъёрҳои интго:обии баррааги масьаггаҳо оид ба додани раводид аз рӯи
даъватҳои инфиродй аах: ёфтаасг, ҳол он ки амалан ҳангоми ҳолатқои
дигари мушобеҳ барои шрифтани раводид аз рӯи даъвоҳои инфирод й аз
ҳуқуки бартарият амалдорон, ашхоси корча:гшон, донишҷӯён, ходимони
илму фарҳанг ва соҳибони хешу табор дар Фаронса истифода мекунанд;
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•
Ба кори доимӣ ба Фаронса ҳамасола 13-16 ҳаз.нафар хориҷиён роҳ
дода мешаванд. Асосан аз кишварҳои Иттиҳодияи Аврупо, бо афзалияти
олимони ихтисосҳои техники, маъмурон ва кормандони балавдихтисос;
•
Иҷозат барои кори мувақкдтӣ дар Фаронса хамасола ба 2-3 ҳазор
хориҷиён - муҳаққиқон кормандони илмй, таҷрибаомӯзон, ҳунарварон,
ки дар миёни онҳо амрикоиҳо, ҷопониҳо, бразилиҳо ва канадиҳо
афзалият доранд, дода мешавад.
Амрико - кишвари муҳоҷирати классикй аст, ки ҳанӯз дар асри
XVIII муҳоҷирони англис дар Пенсилвания, бинобар омадани анбӯҳи
олмониён, изҳори ташвиш намуда, барои ҷилавгирии пеши роҳи онҳо
монеаҳои қонунгузории имконпазир муқаррар мекарданд. Амсилам
муосири амрикоии низоми муҳоҷиратӣ (НМ) беш аз хама прагматики
асг. Вай ба ҷараёни омади муҳоҷирони номатлуб монеа эҷод карда,
барои воридшавии фирориён, ки пазироию чо ба ҷс» кардани онх,о барои
инфрасохтори иҷтимой, сиёса'ш хориҷӣ аз нигоҳи иқгисодӣ эҳтимолан
манфиатбахш хоҳад буд, мусоидат менамояд ва гайр>а.2
Аз соли 1997 фаъолияти муҳоҷиратй дар ИМА дар чорчӯбаи
ягонаи стратегиям миллй алайҳи воридоти ғайрирасмии муҳоҷирони
меҳнатй дар сатхи хориҷй ва дохилӣ сурат мегирад та аз солҳои 2002-2003
фаъолияти муҳоҷиратӣ шомили амнияти дохилии кншвар гардид.
Ҳамин тавр, самтҳои асосй дар равақди танзими муҳоҷирати
меҳнатй дар давлатҳои демократии Аврупо ва ИМА иборатанд аз:
• Таҳким бахншдани воситаҳои берунии назорати ҷараёни
муҳоҷират;
•
Ҷорй ' намудани
чораҳои
чазоии
шадидтар
алайҳи
ташкилкунандагони воридоги пинҳонии муҳоҷирони меҳнагй;
•
Мукдррар кардани квота ба теъдоди муҳоҷирони меқнатие, ки ба
худуди давлат ворид мешаванд;
•
Баланд бардоштани самарабахшии василаҳои хориҷ намудани
муҳоҷирони ғайрирасмӣ аз кишвар ва гайра;
Дар охир тазаккур додан зарур аст, ки таҳги мафҳуми василаи
байналмилалию ҳуқуқй, ки муҳоҷирати мехдатиро танзим мекунад,
низоми меьёрҳои байналмилалии хуқукд, фаъолияти қонунии
субъектҳои гуногун ва робитаҳои хоси миёнй онҳо, кафолатқои умумй ва
махсус, инчунин шаклҳо, роху равишҳои дигар, шароиту восшаҳои
амалисозии онҳо мутобиқи расмиятҳои мукдрраркардаи қонун, усулу
меъёрҳои амалкунандаи ҳукуқи байналмшшш фаҳмида мешавад.
Барои дарки комили василаи байналмилал1тю ҳуқукии танзими
раванди муҳоҷирати меҳнатӣ тахдили ҳамаҷонибаи қонунгузориҳои
кишварҳои Иттиҳоди Давлатҳои Мустакил оид ба ин масьала зар»ур асг.
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13. ВАЗЪИ ТАНЗИМИ БАЙНАЛМШ1АЛИЮ ҲУҚУҚИИ
МУҲОҶИРАТИ МЕҲНАТИ ДАР ДАВЛАТҲОИ УЗВИ
ИТТИҲОДИ ДАВЛАТҲОИ МУСТАҚИЛ (ИДМ)
Дар чорчӯбаи Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил танзими ҳуқуқӣ дар
соҳаи муҳоҷират ва ҳимояи хукуқҳои муҳоҷнрони меҳнатӣ ҳам дар
асоси бисёрҷониба ва ҳам дуҷониба. амалӣ карда мешавад. Маҷмааи
байнипарлумонии давлатқои узви ИДМ соли 1995 Конвенсияи
минтақавии «Муҳоҷирати захираҳон корӣ дар кишварҳои ИДМ »- ро
қабул намуд. Дар ин санад, ки ба танзими равандҳои муҳоҷирати
меҳнатӣ дар кишварҳои Иттиҳод равона гардидаасг, меъёрҳои
конвенсияҳои байналмилалй дар соҳаи муҳоҷират ва ҳимояи ҳуқуқҳои
муҳоҷкрони меҳнатй аз ҷониби СММ ё ТБМ қабулшуда инъикос
ёфтаанд.90
Дар конвенсия, ки ба муқаррароти шомил ба Эъломияи сарони
давлатҳои узви ИДМ дар бораи ӯвдадориҳои байналхалқӣ дар соҳаи
ҳукукҳои инсон ва озодиҳои асосӣ аз 24 сентябри соли 1993 асос ёфта,
амалан тамоми номгӯи ҳукукҳои ҳам шаҳрвандию сиёсй ва ҳам
иҷтимоию иқтисодии дар Эъломняи умумии ҳукуқи башар
номбаршуда, устувор карда шудаанд. Ҳангоми таҳияи санади мазкур
‘муқаррароти муоҳидаи байналмилаггй дар бораи ҳуқуқҳои иқтисодй,
иҷтимоӣ ва фарҳангии инсон, муоҳидаи байналмилалй дар бораи
ҳуқуқҳои шаҳрвандӣ ва сиёсӣ ва Протоколи факултативии мансуби
он, инчунин ӯхдадориҳои байналмилалй оид ба ҳуқукҳои инсон, ки
дар чорчӯбаи САҲА (ОБСЕ) қабул гардидаанд, ба ҳисоб шрифта
шудаанд.
Ба ҳадафҳои асосии Конвенсия инҳо мансубанд:
1. Риояи стандартҳои байналмилалй дар соҳаи хукуқҳои инсон;
2. Рушд ва ҳавасмандсозии эҳтиром ба ҳукукҳои инсон ва озодиҳои
асосӣ барои ҳама, бидуни тафовутҳои нажодӣ, ҷинсй, забонӣ,
ақидаҳои сиёсй, динй ва мансубияти иҷтимой.
3. Вусъати бахшвдан ба таҳаввулоти демократа, рущди иқгисодӣ
ва ичтамоӣ, таҳкими қонуният :ва тартибота ҳукуқӣ;
4. Татбиқи ҳимояи ҳуқукҳои инсон ва озодиҳои асосй;
5. Усгувор намудани ғояҳои озодй ва волоияти қонун;
6. Таҳким бахшидани сулҳ ва ризоияти шаҳрвандй.
15 апрели соли 1994 Созишномаи байниҳукуматй оид ба
ҳамкориҳо дар соҳаи муҳоҷирати меҳнатӣ ва ҳифзи ичтимоии
90 . С .А . А ки м ов а, T .A . П рудн и кова, Л .И . Б елянская, Е.С. П р ав ав о е регул и ро ван и е тр у д о в о й м играции
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муҳоҷирони меҳнатӣ баста шуда буд, ки зери он ёздаҳ кишвари узви
ИДМ имзо гузошта буданд. Дар Россия вай 1 сентябри соли 1995
эътибор пайдо карда буд. Созишнома самтҳои асосии ҳамкориҳои
тарафҳоро дар соҳаи фаъолияти меҳнатӣ ва ҳифзи иҷтимоии
кормандон ва аъзои оилаи онҳо танзим намуда, муҳоҷири меҳнатӣ (ё
корманд) - ро чун «Шахси сокиии доимй дар ҳудуди тарафи
таркшаванда буда, дар асоси қонунй ба фаъодияти музднок дар
тарафи кордиҳанда машғул мебошад» (моддаи 2), муайян мекунад.
Созишнома нисбат ба фирориён ва муҳоҷирони иҷборй, ашхоси
касбҳои озод, хунармандон, инчунин ашхоси хоқиши таҳсилдошта, ки
барби муҳлати кӯтоҳ сафар кардаанд, истифода намешавад.
Ба ғайр аз Созишномаҳои бисёрҷониба дар соҳаи муҳоҷирати
меҳнати ба хориҷа миёни кишварҳои ИДМ созишномаҳои зиёди
дуҷонибаи байниҳукуматӣ байни Федератсияи Россия бо Украина,
Беларус, Молдова, Арманистон,
Тоҷикистон, Қиргизистон
созишномаҳо оид ба фаъолияти меҳнатй ва ҳифзи ичтимоии
муҳоҷирони меҳнатӣ ба имзо расонидашуданд.
Барои дарки самтҳои асосии фаъолияти қонунгузории
давлатқои узви ИДМ оид ба масъалаҳои танзими муҳоҷирати меҳнатй
зарур асг, ки санадқои асосии меъёрии ҳуқуқӣ, ки соҳаи мазкурро дар
давлатҳои алоҳидаи Иттиҳод танзим мекунанд, тахлил карда шаванд.
Афзоиши муҳоҷират дар Украина асосан аз тариқи бозгашти
ашхоси аслашон украинй аз Шимол, Сибир, Шарки Дури Россия ва
Ҷумҳурии Қазоқистон сурат мегирифт.
Аввалин санади меъёрй, ки бо масьалаи муҳоҷирати меҳнатй ва
умуман муҳоҷират дар Украина робита дошт, Қонун «Дар бораи
шаҳрвандии Украина» аз 8 октябри соли 1991 мах,суб меёбад.
Ин қонун мутобиқи Сарқонуни Украина мазмуни ҳукуқии
шаҳрвандии Украина, асос ва тартиби шрифтан ва қатъи он,
салохияти мақомоти ҳокимияти давлатиро, ки дар ҳалли масъалаҳои
шаҳрвандии Украина, тартиби шикояти эътирозй нисбат ба карорҳо
оид ба шаҳрвандй, фаъолият ва бефаъолиятии мақомоти ҳокимиятн
давлатй, ашхоси соҳибмансаби он иштирок мекунанд, муайян
менамояд.
Тибқи
муқаррароти қонуни мазкур хориҷй шахсест, ки
шаҳрванди Украина набуда, шаҳрванд (табаа) -и давлат ё кишвари
дигар мебошад.
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Дар моддаи 4 Сарқонуни Украина муқаррар карда шудааст, ки
дар ҷумҳурй шаҳрвандии ягона вуҷуд дорад.91
Тибкд муқаррароти қарори Девони вазирони Украина аз 6
майи соли 2001, №426 «Дар бораи тартиби воридшавии шаҳрвандони
кишварҳои узви Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил ба Украина»
шаҳрвандони кишварҳои узви Иттиҳоди Давлатхои Мусгақил ба
Украина ворид ва аз Укрина хориҷ ё транзита аз ҳудуди он бидуни
раводид, дар асоси шиносномаи хориҷй убур мекунанд, агар бо
шартномаҳои байналмилалии миёни Украина ва он давлатҳо тартиби
дигар муқаррар нагардида бошад.
Қонун «Дар бораи мақоми ҳукуқии хориҷиён»92, меъёрҳои
Сарқонунро тавсия дода, мегӯяд, ки муҳоҷирони меҳнатии хоричй, ки
ба Украина бахри кор кардан ба мухдати муайян муҳоҷират
иамудаанд, метавонанд мувофиқи иҷозатномаи бо тартаби
муқарраршуда гирифтаашон ба фаъолияти меҳнатӣ машгул шаванд.
Дар Украина бакоршрии хориҷиён, ки аз ҷониби маблаггузор дар
марзҳо аз рӯйи вазифаҳо (ихтасосҳо), табқи қарордодҳо оид ба
тақсими маҳсулот киро карда шудаанд, бидуни гирифтани иҷозата
бакордароӣ амалӣ карда мешавад.
Дар Тоҷикистон чун тамоми дигар ҷумҳуриҳои собиқи Шӯравӣ
* муҳоҷирата меҳнатй баъди пошхӯрии ИҶШ С огоз гашт. Солҳои
1994-1995 рушди ин намуди мухоҷират хусусияти таркишй дошта,
вазъи мушкили иқгисодй ва ҷанги шаҳрвандй, фалаҷ шудани низоми
пешинаи шуғл ва раванди гузариш ба шаклҳои нави хоҷагидорй ин
равандро тезонид. Айни замон ҷараёни аз ҳама калон ва мутаҳаррикҷараёни муҳоҷират аз Тоҷикистон аст, ки он чунин сурат мегирад.
•
Муҳоҷирата мутахасисони баландихтисос;
•
Муҳоҷирата таҳсили;
•
Муҳоҷироне, к ибо барномаҳои давлати куч мебанданд;
Қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки муҳоҷирати
мсқнатиро танзим мекунад, аз Консгатутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон,
Қонун «Дар бораи муҳоҷират», Қонун «Дар бораи ҳолата ҳуқуқии
111аҳрвандони хориҷӣ» иборат мебошад.
Дар моддаи 10
Констатутсияи Ҷумҳурии Точикистон2
мукдррар карда шудааст, ки он кувваи олии ҳуқуқи дошта, меъёрҳои
он дорой амали мустакиманд; қонунҳое, ки дар чумҳурй қабул карда
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мешаванд, набояд бо Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон
мухолифат дошта бошанд.
Асосҳои хуқуқй, иқгисодӣ ва иҷтимоии равандҳои муҳоҷират
дар Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи муҳоҷират» аз 11
декабри соли 1999, №88193 - муайян карда шудаанд. Қонуни мазкур
муҳоҷирати меҳнатии хориҷиро чун ихтиёрй ва қонунии шаҳрвандон,
ки доимӣ дар Ҷумхурии Тоҷикистон ё берун аз ҳудуди он сукунат
доранд, инчунин шаҳрвандони хориҷй, ашхоси бешаҳрвавде, ки
доимӣ берун аз ҳудуди Ҷумхурии Тоҷикистон сукунат доранд, ба
ҳудудҳои он мувофиқи шартномаи меҳнатй (қарордод) барои кори
музднок ворид шудаанд, муайян мекунад. Мухоҷири меҳнатӣ дар
ҷумҳурй шахсест, ки дар гузашта, алҳол ё дар оянда ба фаъолиягги
муздноки меҳнатй машғул аст, шахсест, ки дар кишвар сукунати
доимӣ надорад ва шаҳрванди он нест.
Бо таъмини иҷозатномадиҳй барои фаъолняти субъектҳои
хоҷагидорй, қатъи назар аз шакли моликият, инчунин ашхоси
машгули бакортаъминкунии шаҳрвандони Ҷумхурии Тоҷикистон дар
хориҷа, ҷалбкунандагони кормандони хориҷӣ ба ҷумҳурӣ ва татбиқи
назорат аз болои риояи шароити иҷозатнома Хадамоти муҳоҷирати
Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шугли аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикисгон
машгул аст.
Муҳоҷирони меҳнатии хориҷй барои кор кардан ба Ҷумҳурии
Тоҷикистон бо раводиде, ки намояндагиҳои дипломатй ё муассисаҳои
консулгарии Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикисгон дар
хориҷа медиҳанд, ворид мешаванд.
Воридшавии муҳоҷирони меҳнатӣ ба Ҷумҳурии Тоҷмкистон
дар мақомоти корҳои дохилӣ дар ҷойи сукунати муваққагй дар асоси
пешниҳоди хаттии мақоми салохдятдор қайд мегардад.
Аз Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳоҷирони меҳнагӣ
бо
шиносномаҳои хориҷии воқей ё хуҷҷатҳои ивазкунандаи онҳо, бо
доштани раводвд, ки аз ҷониби мақомоти салохдятдори Ҷумҳурии
Тоҷикисгон, Вазорати корҳои хориҷӣ дода шудааст, сафар мекунанд.
Бояд қайд намуд, ки ҳар як давлат вобаста ба шароити
ҷу1рофию демографй, иктисодию сиёсй сиёсати муҳоҷиратро муайян
менамояд. Масалан, муносибатҳои ҷамъиятӣ дар соҳаи муҳоҷирати
меҳнатии аҳолӣ дар Ҷумҳурии Қазоқистон бо қонун «Дар бора и
муҳоҷират», аз 13 декабри соли 19972 Фармони Президента Ҷумҳурии
Қазоқисгон «Дар бораи вазъи ҳуқуқии шаҳрвандони хориҷй дар
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Ҷумҳурии Қазоқистон» аз 19 июни соли 1995, №2337 танзим карда
мешаванд.3
Тибқи муқаррарота моддаи 1 Қонун «Дар бора и муҳоҷират»
муҳоҷир шахсе эътироф мегардад, ки тағйири макон мекунад, қатъи
назар аз сабабҳои тагйир: маконсозй, фаъолият ва худудҳои марзӣ.
Муҳоҷирати меҳнатй - муҳоҷират бо мақсади киро шудани шахси
воқеӣ аз як кишвар ба кишвари дигар. Ин ҳолат ба ҳама ашхосе, ки ба
ҳайси муҳоҷир қонунан иҷозат гирифтаанд, дахл дорад.
Ба муҳоҷирони меҳнатаи хориҷӣ, ки дар т1умҳурии Қазоқистон
ба фаъолияти меҳнатй машгуланд, амали санади асосии меъёрии
хуқуқй дар соҳаи меҳнат дар Қазоқисгон - Қонуни Ҷумҳурии
Қазоқистон «Дар бораи меҳнат дар Ҷумҳурии Қазоқистон» дахл
дорад, агар Сарқонун барои қонунҳо ва шартномаҳои байналмилалӣ,
ки аз ҷониби Ҷумҳурии Қазоқистон ба тасвиб расонида шудаанд,
тартиби дигаре пешбинй накарда бошанд.
Хориҷиён (ба сифати муассисони ашхоси ҳуқуқӣ дар худуди
Ҷумҳурии Қазоқистон) метавонанд ба фаъолияти меҳнатию касбӣ дар
Ҷумҳурии Қазоқистон дар асоси бо корфармо бастани қарордоди
инфиродии меҳнатй машғул шаванд.
Мутобиқи муқаррароти
моддаи 9 Қонуни Ҷумҳурии
Қазоқистон «Дар бораи мехдат дар Ҷумхурии Қазоқистон»
* қарордоди меҳнатй бояд ҳатман маълумоти асосй дар бораи
корфармо ва корманд, шартҳо оид ба мавзӯи қарордод, шартҳои
иардохти музди меҳнат, вақти кор ва истироҳат, зиндагӣ ва саломатй,
пешгирӣ
аз ҳодисаҳои нохӯш дар кор, иҷрои ӯхдадориҳо ва
масьулияти тарафҳо, тартиби ҳалли баҳсҳои меҳнатй, оид ба
бозгашти корманд ба макони сукунати доимй аз ҳисоби корфармо,
дар бораи муҳлати эътибор ва қатьи амали кдрордодро дар бар
бигирад. Шартҳои дигари қарордод аз ҷониби тарафҳо муайян карда
мешаванд.
Муҳоҷирони меҳнагй наметавонанд ба вазифаҳои алоҳида
таъин карда шаванд ё ба фаъолияти муайяни меҳнатӣ машгул
шаванд, агар мувофиқи қонунгузории Ҷумҳурии Қазоқистон таъин
шудан ба он вазифа, ё машғул шудан ба он намуди фаъолият ба
мансубияти шаҳрвандии Ҷумҳурии Қазоқисгон робита дошта бошад
(моддаи 6 Фармони Президента Ҷумҳурии Қазоқисгон аз 19 июни
соли 1995, №2337). Масалан, Қонуни Ҷумҳурии Қазоқистон аз 23
июли соли 1999, №453 «Дар бораи хидмати давлатй»2 муқаррар
кардааст, ки корманди давлатй метавонад шаҳрванди Ҷумҳурии
Қазоқистон, ки дар мақоми давлатй тибқи муқаррарота қонунгузорӣ
117
https://bikhon.tj/

вазифаеро ишғол менамояд ва бо мақсади амалӣ намудани вазифахои
давлатй салоҳияти маъмуриро иҷро мекунанд, бошад. Барой ҷалби
муҳоҷирони меҳнати хориҷӣ корфармоён муваззафанд, аз Вазорати
меҳнат ва ҳифзи иҷтимоии ахолии Ҷумҳурии Қазоқистон иҷозат
гиранд.
Мухо'щрони меҳнатии хориҷие, ки ба Ҷумҳурии Қазоқистон
бидуни иҷозати мақоми марбутаи салоҳиятдор ворид шудаанд ва ба
фаъолияти меҳнатй машгуланд, агар бо созишномаҳои давлатй
тартиби дагар муайян нагардида бошад, аз ҷониби мақомоти корҳои
дохилй аз Ҷумҳурии Қазоқисгон ронда мешаванд.
Қарор дар бораи рондани муҳоҷирон аз ҷониби мақомоти
корҳои дохилй қабул карда мешавад.
Муҳоҷири мехдатӣ вазифадор аст, ки Ҷумҳурии Қазоқисгонро
дар мудцати муайянкардаи қарор дар бораи рондашавӣ тарк намояд.
Онҳое, ки аз хориҷшавй саркашй мекунанд, бо иҷозати прокурор
дастшр ва ба таври маҷбурй аз кишвар хориҷ карда мешаванд.
Хароҷоти тадбирҳои хориҷсозӣ ба зиммаи шаҳрванди хориҷии
рондашаванда, муассиса ё ашхоси хоричиро ба Ҷумҳурии Қазоқистон
даъвагнамуда ва дар ҳолатҳои исгисной - мақомоти корҳои дохилй
гузошта мешавад.
Омӯзиши таҷриба ншион медиҳад, ки тартиби мушобеҳи кор
бо муҳоҷирони меҳнатй дар давлатҳои дигари ИДМ низ пешбинй
шудаанд. Дар охир бояд тазаккур дод, ки бо мақсади пайдо намудани
услуби ягонаи амалисозии сиёсати муҳоҷиратй дар ҳудуди ИДМ
Шӯрои роҳбарони мақомоти мухоҷирати давлатҳои узви ИДМ таъсис
дода шуда, ба фаъолият оғоз намуд, ки зери ҳидояти он Конвенсия
“Дар бораи мақоми ҳукуқии муҳоҷирони меҳнатӣ ва аъзои оилаи
онҳо”, Барномаи ҳамкориҳо оид ба муқовимат алайҳи муҳоҷирати
ғайрирасмй ва як идда санадҳои дигар дар соҳаи муҳоҷират омода ва
қабул карда шуданд.
Бо мақсади батанзимдарории
муҳоҷирати меҳнатӣ дар
Федератсияи Россия
дар қонуигузории ин кишвар нисбат ба
шаҳрвандони хориҷй, аз ҷумла шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон,
ки дар ҳудуди ин давлат фаъолияти муваққатии меҳнатй менамоянд,
як қатор талаботи нав ҷорй гардиданд. Дар Федератсияи Россия аз
соли 2012 cap карда
бо мақсади танзими муҳоҷирати меҳнатии
хориҷй аз ҷониби Думай давлатии Федератсияи Россия ба як қатор
қонуну карорҳои мамлакат тағйиру иловаҳо дохил карданд.
Санаи 3 январи соли 2013 Қонуни федералй таҳти № 321-ФЗ
«Оид ба дохил намудани тағйиру иловаҳо ба моддаи 26 қонуни
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федералӣ «Оид ба тартиби воридот ба Федератсияи Россия ва
баромад аз Федератсияи Россия» қабул гардид, ки он аз 1 январи соли
2013 амал мекунад. Тибқи он имконияти манъ шудани воридот ба
Федератсияи Россия дар мудцати се сол ба шаҳрвандони хориҷие, ки
қаблан дар давраи будубоши худ дар Федератсияи Россия то ба охир
расидани мухлати 30 шабонарӯзии будубоши муваққатии худ (90
шабонарӯз) қаламрави Федератсияи Россияро тарк накарда бошанд,
муайян шудаасг. Яъне, агар шаҳрванди хориҷй, ьси бо мақсади
фаъолияти мехнатй ба Федератсияи Россия ворид шуда, худро ба
қайди муҳоҷират дар мақомоти минтақавии Хадамоти федералии
муҳоҷир>ати Россия гузоштааст, лекин дар муддати се моҳ санадҳои
расмӣ барои фаъолияти меҳнатй - иҷозатыомаи кор ё патент
нагирифтааст, дар муддати 30 шабонарӯз, агар ягон сабаби
фйвкулодда надошта бошад, яъне бо истиснои ҳолатҳои табобати
оҷилӣ, бемории вазнин ё ин ки марги хешу табори наздикисгикоматкунандаи Федератсияи Россия, ё ин ки дар ҳолатҳои дигар
марбут ба офатҳои табий, ки имконияти баромадан аз ҳудуди
Федератсияи Россияро надоранд, бояд қаламрави
Федератсияи
Россияро тарк кунад. Дар сурати берун нашудан аз қаламрави
Федератсияи
Россия
шаҳрванди
хориҷй
вайронкунандаи
қонунгузории муҳоҷирати Россия ба ҳисоб меравад.
14 октябри соли 2012 қонуни федералй «Дар бораи ворид
намудани тағйиру ияоваҳо ба Қонуни ФР «Дар бораи низоми ҳуқуқии
будубоши шаҳрвандони хориҷӣ дар ФР» ба имзо расида, аз 01.12.2012
мавриди амал қарор дорад. Дар қонуни мазкур мукаррар карда
шудаасг, ки муҳоҷирони меҳнатие, ки дар соҳаҳои ҳоҷагии
коммуналй, хизматрасонй ва савдои чакана кору фаъолият
менамоянд, бояд қабл аз шрифтани иҷозатномаи кор, сертификат оид
ба донистани забони русй дошта бошанд. Ин намуди Сертификат
донисгани забони русй дар сатҳи базавй, на камтар аз ҳаштсад
калимаро дар бар гирифта, маблага он аз се ҳазор то панҷ ҳазору
панҷсад рублро ташкил медиҳад . Аз соли 2015 тамоми шаҳрвандони
хориҷие, K3i мақсади бурдани фаъолияти мехнатй дар худуди
Федератсияи Россияро доранд, бояд ҳатман аз забони русй имтиҳон
супоранд.
3 январи соли 2013 Қонуни ФР «Дар бораи ворид намудани
тағйирот ба қ.1 моддаи 322 Кодекси чнноятии Федератсияи Россия»
имзо шуд, ки тибқи муқаррароти он пурзӯр намудани масъулият
барои ташкили ғайрнқонунии убури сарҳади Федератсияи Россия аз
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ҷониби шаҳрвандони хориҷй
бо ҳуҷҷата қалбакӣ, будубоши
ғайриқонунии онҳо дар Федерагсияи Россия дар назар гирифта
шудаасг. Барои ин ҷиноят ҷарима ба маблаги то сесад ҳазор рубл ё
ситонидани маблағи даромади дар давраи 18 моҳи охир ба даст
овардааш ё корҳои иҷборӣ ба мухдати то 400 соат, ё корҳои ислоҳотй
ба мухдати ду сол бо маҳдуд кардан аз озодӣ ба мухдаги як сол, ё ин
ки маҳрум сохтан аз озодй ба мухдати панҷ - ҳафт сол, бо махдуд
кардан аз озодй ба мухдати то ду сол, муқаррар карда шудааст.
Ҳамчунин, санаи 3 январи соли 2013 Қонуни ФР «Дар бораи
ворид намудани тагйирот ба қ. 2 модцаи 322 Кодекси ҷиноятии
Федератеияи Россия» қабул гардид, ки тибқи он ба шахсоне, ки
қаблан воридшавиашон ба сарҳади давлатии Федератсияи Россия
манъ карда шудааст, лекин онҳо убури ғайриқонунии сарҳади
давлатии Федератсияи Россия кардаанд, ҳамчун ҷавобгарии ҷиноятӣ
муҷозот ба андозаи сесад ҳазор рубл, ё ин ки корхри иҷборӣ ба
муддати 4 сол, ё ин ки маҳрумият аз озодй ба мухдати 4 сол мукаррар
карда шудааст.
Мутобиқи тагйироти қонунҳои федералй «Оид ба қайди
давлатии дактилоскопй дар Федератсияи Россия» ва «Оид ба низоми
хуқуқии шаҳрвандони хориҷӣ дар Федератсияи Россия» аз 1 январи
соли 2013 ба категорияи зерини шаҳрвандони хоричд ва шахсони
бешаҳрвандй гузаштани қайди дактилоскопй, яъне қайди пайи
ангуиггони даст зарур мебошад: шахсоне, ки нисбат ба онҳо барои
фаъолияти меҳнатй дар Федератсияи Россия иҷозатномаи кор ё ки
патент дода мешавад; шахсоне, ки дар ФР хилофи қонунгузорй кору
фаъолият мекунанд ва шахсоне, ки ба мақомоти иҷроияи ҳокимияги
маҳаллии ҳудудй, мақомоти ваколатдори назорат ва танзими соҳаи
муҳоҷират бо дархости гирифтани нусхаи иҷозатномаи кор, корти
муҳочиратй, иҷозатнома барои иқомати муваққатй, иҷозатномаи
иқомат ё ки варақаи огоҳӣ оид ба воридот бар ивази ҳуҷҷатҳои
гумшуда ё корношоям- гардида, муроҷиат мекунанд.
Ҳукумати Федератсияи Россия 17 январи соли 2013 қарор оид
ба такмили системаи давлаггии
иттилоотии баҳисобгирии
муҳоҷиратро қабул намуд, ки тибқи муқаррароти он ҳамаи маълумоти
биометрии шаҳрвандони хориҷие, ки дар худуди ФР қарор доранд, ба
системаи штилоотй- баҳисобгирии муҳоҷиратӣ дохил карда
мешаванд ва дар бонки тти л о о тй оид ба
амалй гардидани
фаъолияти меҳнатии шаҳрвандони хориҷӣ, инчунин маълумот дар
бораи аз ҷониби шаҳрвандони хориҷӣ гузаштани қайди ҳатшш
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давлатии дактилоскопй маълумот ҷамъ оварда мешавад.
Думай
давлатии Федератсияи Россия 13 декабри соли 2013 лоиҳаи Қонуни
Федератсияи Россия «Дар бораи дохил намудани тағйиру иловаҳо ба
санадҳои алоҳидаи қонунгузории Федератсияи Россия»-ро қабул
намуд, ки он, инчунин ба пурзӯр намудани масъулият (то ҷавобгарии
ҷиноятӣ) барои вайронкунии таргиби сабти шаҳрвандони хориҷӣ дар
қайди муҳоҷират равон карда шудааст. Аз ҷумла, барои қайди
қалбакӣ (фиктивная регистрация) дар ҷойи будубош ва ҷойи иқомати
шаҳрванди Федератсияи Россия ба шаҳрванди хориҷӣ пешниҳод
карда мешавад, ҷарима аз 100 то 500 ҳазор рубли русй ё корҳои
иҷборӣ ба мухдати се сол, ё маҳрум намудан аз озодй дар ин мухдат
мукаррар карда мешавад. Барои шаҳрвандони хориҷӣ, ки бидуни сабт
дар қайди муҳоҷират дар ҷойи иқомат зиндагй мекунанд, ҷарима се
ҳазор рубл ва ба соҳиби хона бошад, ҷарима аз ду то панҷ ҳазор рубл,
дар шаҳрҳои Москва ва Санкт-Петербург то тахдили масъалаҳои
кунунии муҳоҷирати
меҳнатй дар
Ҷумҳурии Тоҷикистон
хафт ҳазор рубл пешниҳод карда мешавад.
Сабабҳои асосии будани шумораи зиёди муҳоҷирони
гайриқонунӣ аз ҳисоби шаҳрвавдони Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ФР
.инҳоянд: надоштани касбу ихтисоси зарурй, надонистани забони
Срусӣ, аз қонунгузории Федератсияи Россия дар соҳаи муҳоҷират
бархӯрдор набудан, дар пайдо накардани ҷойи кор ва санадҳо барои
фаъолияти меҳнатй, аз хизмати миёнаравони бевичдону фиребгар
истифода бурдан ва гайра.
Бо танзими мақсади раванди муҳоҷирати аҳолӣ тайи соли охир
ба қонунгузории Федератсияи Россия дар самти муҳоҷират як қатор
тагйиру иловаҳо ворид карда шуданд, ки вобаста ба онҳо будубоши
шаҳрвандони хориҷй дар каламрави ин кишвар хеле душвор гардид.
Зеро, шаҳрвандони хориҷй аз ҷумла, шаҳрвандони Ҷумҳурии
Тоҷикистон
имконият
надоштанд,
ки
дар
мухдатҳои
муқаррарнамудаи конунгузории ин кишвар будубоши худро дар
қаламрави Россия расмй гардонанд.
Моҳи феврали соли 2013 роҳбарияти Хадамоти федералии
муҳоҷирати Россия эълон кард, ки системаи таҳлилии он ба ҳолати
аввали соли 2013 зиёда аз 400 ҳазор нафар шаҳрвандони Ҷумҳурии
Гоҷикистонро ҳамчун вайронкунандагони қонунгузории ин давлат
муайян кард ва ба онҳо дар муддати аз 3 то 5 сол ворид шудан ба
худуди Россия манъ карда шудааст. Барои мисол,_бояд қайд кард, ки
зиёда аз 900 ҳазор нафар шахрвандони Ҷумҳурии Узбекистан, зиёда аз
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500 ҳазор нафар шаҳрвандони Украина ва дигар давлатҳо низ дар
системаи тахдилии мақомоти муҳоҷирати Россия дарҷ гардидаавд.
Мавриди зикр аст, ки ҷиҳати танзими муҳоҷирати меҳнатии
шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикисгон дар Федератсияи Россия оид ба
расмикунонии будубоши муҳо,;щрони меҳнатй - шаҳрвандони
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Федератсияи Россия, ки дар ҷараёни
вохӯрии Асосгузории сулҳу вахдати миллӣ - Пешвои миллат,
Президента Ҷумхурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалй Раҳмон ва
Президента Федератсияи Россия В. Путин аз 27 феврали соли 2017
мувофикд ба даст омада буд, як қатор корҳо анҷом дода 1иуданд. Дар
натиҷаи татбиқи авфи мазкур худуди 102 576 нафар шаҳрвандони мо,
ки тибқи бандҳои 4 ва 8 моддаи 26 Қонуни Федератсияи Россия,
ракдми 11.4 “Оид ба тартиби воридшавй ба Федератсияи Россия ва
хориҷшавй аз Федератсияи Россия” воридшавиашон ба Федератсияи
Россия манъ гардида буд, ҳукуқи дубора воридшавиро ба
Федератсияи Россия пайдо намуданд.
Инчунин, 19 528 нафар муҳоҷирони меҳнатй - шаҳрвандони мо,
ки дар давраи авф дар худуди Федератсияи Россия қарор доштанд,
фаъолияташонро расмй намуданд.
Аз ҷониби гурӯхд коршиносони дуҷонибаи Тоҷикисгону
Россия ариза ва дигар хуҷҷатҳои 5 категорияи шаҳрвандони
Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки воридшавии онҳо ба қаламрави
Федератсияи Россия манъ гардидааст, баррасй карда шуда, зиёда аз
2566 нафар шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикисгон иҷозати дубора ба
қаламрави Федератсияи Россия во рад шуданро гирифт.
Аз 25 марг то 24 апрели соли 2017 дар тамоми қаламрави ФР дар
мухдати як моҳ барои шаҳрвандони ҶТ имкони қонунӣ гардонидани
будубош ва дар мақомоти муҳоҷирати ФР ба қайд гирифган ва
тамдид намудани будубошашон имконият дода шуд. Ҳамчунин, дар
ин мухдат нисбат ба ягон шаҳрванди ҶТ дар худуди ФР қарордошта,
ягон чораи маъмурй оид ба қонуиҳои муҳоҷиратй татбиқ намегардид
Ҳангоми муроҷиати шаҳрванд ба ӯ корта муҳоҷиратӣ ва қайди
муҳоҷирагй ба мухдата 90 рӯз аз рӯзи муроҷиат дода шуд ва ӯ имкон
пайдо намуд, ки дар ин мухдат будубоши худро ба таври расмй
қонунӣ гардонад. Дар ҳолати гум кардан ё надоштани корти
муҳоҷиратй ба шаҳрванд корти муҳоҷиратии нав бо ҳуқуқи
будубошаш ба мухдати 90 рӯз дода мешуд. Ҳамчунин, тамоми
қарорҳои Сарраёсат оид ба масьалаҳои муҳоҷирата ВКД ФР (собиқ
ФМС Россия) оид ба манъи вуруд, ки дар асоси модцаи 26. п.4. ва п.8 122
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и қонуни ФР “Ф3№114 оид ба тартиби вуруд ба ФР ва баромад аз
ФР” татбиқ гардида, боиси манъи вуруди шаҳрвандони Тоҷикистон
шудаасг, бекор карда шуданд. Яъне, роҳи вуруди шаҳрванди ҶТ, ки
қаблан дар давоми будубошаш дар ҳудуди ФР бо қоидавайронкунии
моддаи 26. п.4, ва п.8 -и қонуни ФР “Ф3№114 Оид ба тартиби вуруд
ба ФР ва баромад аз ФР” вурудаш ба ФР манъ шудаасг, кушода шуд.
шаҳрвандоне, ки мутобиқи 6.4 моддаи 26 дар давоми 3 соли
будубоши қаблияшон дар ҳудуди ФР то 3 ҳуқуқвайронкунии маъмурй
дар соҳаи муҳоҷират содир намудаанд ва тибқи ҳамин меъёр
вурудашон манъ щуда буд ва 6.8 моддаи 26 дар давоми будубоши
қаблияшон баъди гузашти 30 руз аз мудцати қайди 90-рӯзаи будубош
аз қаламрави ФР набаромадааст ва бо ин сабаб вурудашон манъ
шудаасг, баъд аз мурочиат ба мақомоти муҳоҷиратии ҳудудӣ роҳашон
кушода шуд. Ин меъёр нисбат ба шаҳрвандоне, ки бо қарори суд
ихроҷ (выдворение) ва депортатсия шудаанд, татбиқ нагардид.
Ҳамчунин шаҳрвандоне, ки бо қоидавайронкуниҳои дигар, аз ҷумла
моддаи 18.8 ва 18.10 КоАПП РФ ва ё ҷиноят содир кардаанд, ба ин
категория дохил нашуданд.
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14. ФАЪОЛИЯТ ДАР САМ ТИ М УҲОҶИРАТИ ЭКОЛОГИ
Бештари қаламрави ҷумҳурй ҳамчун минтакди хушк ва нимхушк
маҳсуб ёфта, ба шароити иқлими континенталй наздик аст.Илова бар
ин, сохтори релефи мураккаб бо гуногунии назарраси қуллаҳои
баланд иклими маҳаллии беназирро бо зиёд будани фаркдятҳои
ҳарорати ҳаво ба миён меорад. Боришот ба ҷойгиршавй ва мавқеияти
(ориентатсияи) қаторкӯҳҳо ва гардиши ҳаво вобастагй дорад.
Боришоти миёнаи солона дар биёбонҳои тафсони ҷануби Тоҷикисгон
ва биёбонҳои сарда баландкӯҳхои Помири шарқй аз 70 то 160 мм
фарқият дорад, дар холе ки боришот дар Тоҷикиегони марказй
метавонад аз 2000 мм зиёд бошад. Ҳарчанд июл мохи гармтарик ва
январ мода сардтарин аст, харорати миёнаи солонаи ҳаво ба таври
васеъ аз +6 то + 17 ° С дар водиҳо ва доманакӯххо то харорати шадиди
солона наздик ба сифр дараҷаи селсий ва баландшавй то ба + 8 ° С дар
баландиҳои камтар фарқ мекунад. Иқлими Помири шарқӣ, ки дар он
харорати миёнаи ҳаво дар худуди аз -1 то -6 0 С дар як мебошад, хеяе
шадид аст ва харорати сардтарин (-63 ° С) дар Булункул ба қайд
гирифита шудааст. Кишоварзй соҳаи асосии иқгисодии Тоҷикистон
(такрибан 22%-и ММД-и кишвар) буда, бо сабаби ба обу ҳаво
вобастагй доштан, табиат ва шароити замни ба тагйирёбии икдим
осебпазиртарин ба дасоб меравад. Гузашта аз ин, соха асосан ба
аҳолии деҳот тааллуқ дорад, ки ба таври умум захираҳои молиявии
кофй барои тадбирҳои мутобиқшавӣ 6а. тагйирёбии икдамро
надоранд.94
Икдими хушк, камобй дар ҳудудҳои сарзамин, офатҳои табии
дар Тоҷикистон сабабҳои ҳосилнокии пасти кишоварзй гардидаанд .
Хусусиятқои ҷуғрофӣ, вазъи мураккаби иҷтимоию иқгасодӣ дар Осиёи
Марказй ва Аврупои Шаркӣ, аз чумла, ба тамоюлоти иқлим ҳассос ва
бо иқтидори пасти мутобшаиавӣ Тоҷикистоыро осебпазир кардаанд.
Таъсири тагйирёбии иқлим аллакай дар 'Гоҷикистон возеҳ аст.
Кишвар метавонад ҳар сол то ба 500 офатҳои табий шрифтор шавад,
ки дар натиҷаи онҳо аз 20 то 100 миллион доллари ИМ А талафот ва
хисорот ба миён меоянд. Обшавии пиряхҳо, тагйирёбии маҷрои
дарёҳои асосй,
таъсири онҳо ба тавлиди гвдроэнергсгика ва
кишоварзй натиҷаи тагйирёбии иқғшм дар Тоҷикистонанд. Дар ҳоле,
ки тайи даҳсолаҳои охир майдони умумии пиряхҳо 6%-и қаламрави
94 Ж а н н а Б аб агал и ев а , А б д у л ҳ ам и д Қ аю м о в , Н у р у л л о М аҳм ад у л л о зо д а. М у ҳ о ҷи р ат, и н ти қо л и м аблаг
ва устуворӣ б а т а ғи р ё б и и и қ ли м д а р Т о ҷ и ки с то н . Д у ш а н б е -2017 С-13
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кишварро ташкил медоданд, соли 2013 ин хдсоб ба 5% баробар шуд.
Масалам, имрӯзҳо пиряхи бузурггарин - Федченко ба ҳудуди 1
километр хурд шудааст. Бо ин суръат, дар асоси пешгӯии тахминй,
пиряхҳо метавонанд 20%-и ҳаҷми худро то соли 2050 гум кунанд. Ин
боиси татйирот дар дастрасии об ва маҷрои он мегардад. Масалан,
камшавии маҷрои дарё дар ҳавзаи баҳри Арат, ки ба андозаи
зиёдтарин сарчашмаашро аз Точикистон мегирад, имрӯзҳо 53
километри мукаабро ташкил медиҳад, ки аз панҷоҳ сол пеш 4
километри мукааб камтар аст. Хавфҳои икдимй ба таври ҷидцй рушди
соҳаи кишоварзиро сует, ҳосилнокии хокро хароб карда, боиси ба
миён омадани офатҳои табий ва таназзули (деградатсияи) замин
мегардад. Хушксолии солхои 2001-2002 боиси паетшавии ҳосили
зироат ба андозаи 30-40% дар минтақаҳои кишоварзии хушки
Тоҷикистон гардид, дар ҳоле ки хушксолии соли 2008 ба 40%
паетшавй оварда расонд (TNC, с. 2014).
Равандҳои тагйирёбии иқлим ва офатхои табий мушкилоти
зиндагии ахрлии деҳотро дучанд; печидатар мегардонапд. Тӯли
даҳсолаҳои охир масоҳат ва ҳаҷми ииряхҳои кишвар, ки сарчашмаи
асосии дарёҳо мебошанд, ба таври назаррас кам шудаанд. Тагйирёбии
иқлим ва шароити душвори кӯҳсор сабабгори ба вукӯъ пайвастани
‘офатхои табиии вобаста ба об, аз қабили селу обхезиҳо мебошанд. Бар
асари чунин офатхои табий ҳамасола зерсохторҳо вайрон гардида,
масоҳатҳои калон зери об мемонанд ва ба иқтисоди мамлакат зарари
зиёд мерасонад . Аз рӯи ҳисоби коршиносон, танҳо дар натиҷаи
гармои ғайричашмдошти тобистони соли 2015, обшавии босуръати
пиряху барфтӯдаҳо ба иқтисоди кишвар ба адцозаи зиёда аз 600
миллион доллари амрикой зарар расонид. Аз ин хотир, ҷиҳати ҳифзи
манбаъҳои обии кишвар ва бо ин тағйиротҳо мутобиқ гардонидани
низоми истифодаи об андешидани чораҳои муассир зарур аст.
Идомаи эҳтимолии раванди обшавии бссуръати пиряхҳо метавонад
ба ташаккули захираҳои обии минтақа таъсири манфй расонад.
Пушида нест, ки минтақаи Осиёи Марказй аллакай имрӯз
оқибатҳои манфии таъсири тағйироти икдимиро эҳсос менамояд,
агарчй баъзе солҳо боришоти зиёд ва баъзан хушксолиҳо, бапанди
ҳарорати ҳаво дар фасли тобистон ва хунукиҳои дарозмудаат дар
зимистон мушоҳида мешаванд. А ммо ҳамаи ин боиси паетшавии
ҳосилнокии замин мегардад. Дар натиҷаи чунин ҳодисаҳои
ғайримуқаррарй дар табиат кишварҳои минтақа талафоти зиёди
иқтисодй бардошта истодаагщ ва возеҳ асг, ки ин тамоюл дар оянда
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ҳам идома хоҳад ёфт. Бар замми он, дар солҳои оянда зиёд шудани
аҳолии минтақа ба таври назаррас аз эҳтимол дур несг. Аз ин сабаб
омили мазкур зарурати андешидани чораҳои иловагиро ҷиҳати
рушди икгисодиёт, бо мақсади зиёд кардани истеҳсоли мавода ғизоӣ
ва нерӯи барқ ба миён меоварад.
Мутаассифона, хавфи cap задани буҳронхои обӣ бинобар
афзоиши шумораи аҳолии сайёраи Замин ва коҳиш ёфтани захираҳои
об тамоюли афзоишро касб карда метавонад. Олимон тахмин
мекунанд, ки то охири даҳсолаи ҷорй дар ҳудуди ду миллиард аҳолии
кураи Замин ба мушкилии камбуди мутлақи об дучор хоҳад гардид.
Аз ин рӯ, дар шароити ниёзмандии рӯзафзуни ҷаҳонй ба об
ҳамкориву шарикии созандаи кишварҳо дар ин самт тақозои замон
аст.
Боиси қайд асг, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон тайи ду даҳсолаи охир
масъалаҳои вобаста ба обро дар чорчӯбаи Рӯзномаи глобалӣ фаъолона пеш мебарад. Бо ташаббуси Тоҷикистон ва як қатор
кишварҳои дигар Маҷмаи кулли Созмони Милали Муттаҳид Соли
байналмилалии оби ошомиданй (2003), Даҳсолаи байналмилалин
амэл “Об барои ҳаёт” (2005-2015) ва Соли байналмилалии ҳамкорй
дар соҳаи обро (2013) эълон кард.
Амалиёти Даҳсолаи байналмилалии «Об барои рушди устувор,
2018-2028» ва дигар барномаҳои байналмилалй оид ба рущц,
маблағгузорӣ ва мудирияти захираҳои табий заминай мустаҳками
ҳамкориҳои минбаъдаи Тоҷикистонро бо давлатҳои дигар фароҳам
меоранд.
Мудирияти
ҳамгироёнаи
захираҳои
об,
дигар
мавқеъгириҳои самаранок ва ташаббусу талошҳои ҷомеаи ҷаҳонӣ
барои тамоюлҳои мусбй дар раванди расидан ба ҳадафҳои дар сатҳи
байналмилалй мувофиқашуда оид ба масьалаҳои об ва бехдошт
омили мусоидаткунанда мебошанд.
Чорабиниҳои глобалии мазкур дар таҳкими фаҳму дарки
аҳамияти об чӣ барои рущци иҷтимоиву иқгасодй, ҳифзи экологӣ ва
чӣ дар таъмини сулҳу субот ва рушд саҳми шоёни худро гузоштанд.
Тоҷикистон таҳти роҳбарии хирадмандонаи Асосгузори сулҳу
вахдати миллӣ, Пешвои миллат, Президента Ҷумҳурии Тоҷикистон
муҳтарам Эмомалй Раҳмон талошҳои худро дар ин ҷода бо мақсади
тақвията пешравиҳои бадастомада ва дастёбй ба натиҷаҳои нав
идома медиҳад. Аз ин лиҳоз, даҳсолаи байналмилалии нав таҳти
унвони “Об барои рушди устувор” эълон карда шуд. Сарвари давлат
бо боварии комил изҳор доштанд: «Ин ташаббус заминай мусоидро
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барон расидан ба ҳадафҳои рушди устувор огщ ба об фароҳам оварда,
ба таҳкими нақши об дар раванди ноил гаштан ба дигар ҳадафу
мақсадҳои дар сатҳи байналмилалӣ мувофиқашуда мусоидат хоҳад
намуд».
Тоҷикисгон мавзӯи марбут ба обро ҳамчунин дар чорчӯбаи Панели сатҳи баланд оид ба масьалаҳои об, ки бо ибтикори
Дабири кулли Созмони Милали Муттаҳид ва Президента Бонки
Умумиҷаҳонӣ гаъсис ёфтааст, пеш мебарад. Моҳи сентябри соли 2016
Панели мазкур Нақшаи амалҳоро қабул намуд, ки яке аз санадҳои
дасгурии муҳим дар ҷодаи ҳалли масъалаҳои вобаста ба об дар ҳамаи
сатҳҳо ба хдсоб меравад.
Мусаллам аст, ки Тоҷикистон захираҳои бузурги обро бо
теъдоди зиёди пиряху дарёҳо, кӯлҳо ва шабакаҳои обии зеризаминй
доро аст. Дар қаламрави кишвари мо зиёда аз 60 фоизи захираҳои
обии минтақаи Осиёи Марказй ташаккул меёбад.
Дар ин асос мавқеъгирии хамгироёна нисбат ба масъалаҳои
вобаста ба об, ки метавонад заминаи расидан ба комёбиҳои нав
шавад, дар Барномаи ислоҳота бахши оби Тоҷикистон барои давраи
болҳои 2016-2025 пешбинй карда шудааст. Барномаи мазкур дар
заминаи ду усули асосй: ҷудо кардани вазифаҳои сиёсй аз танзими
фаъолияти исгеҳсолию хоҷагидорӣ ва гузариш ба низоми идоракунии
ҳавзавӣ тахия гардидааст. Расвдан ба мудирията ҳамгироёнаи
захираҳои об ва дигар вазифаҳое, ки ба ҳадафҳои рушди усгувори
марбут ба об ворид гардидаанд, хдмчунин ба Стратегаяи миллии
рушди Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 шомил карда шуданд.
Асри бисту як, ки асри рушди технолошяҳои иттилоотию
иртиботй ва раванди ҷаҳонишавии иқтасод мебошад, ин ҳама
минбаъд ба суръатбахшии равақдҳои муҳочиратй боз ҳам шадидан
таъсир хоҳад кард, агар монеаҳое, ки аз ҷониби ҳукуматҳо ва табиат
эҷод мегарданд, ба инобат гирифта нашаванд. Аммо тазаккур бояд
дод, ки табиат метавонад на танҳо садди роҳи гардиши аҳолӣ бошад,
балки баръакс вайроншавии табиат метавонад омили барангезандаи
муҳоҷиратгардад.
Таъсири ҳарчй бештари инсон ба муҳита зист сабаби пайдо
шудани намуди дигари муҳоҷират, ба истилоҳ, муҳочирата иҷборӣ
мегардад, ки дар баробари офатҳои табий аз вайроншавии муҳита
зист вобаста аст. Махдудшавии соҳаҳои истифодаи кувваи корй дар
ҷойҳои сукунатшуда, ва оқибатҳои офатҳои табий боиси муҳочирати
иҷборй мегарданд. Фаркд ин намуди муҳоҷират аз фирориён ва
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ашхоси кӯчонидаи дохшш (ашхоси кӯчонида бар асари низоъ,
инчунин ба муҳоҷирати иҷборӣ тааллуқ доранд) дар он аст, ки ин чо
омили аслй вайроншавии мухити зист, дар тафовут аз ду омшш баъдй,
ки омилҳои сиёсианд, зоҳир мегардад. Масъалаи вайроншавии
муҳити зист самти басе нави таҳкиқ дар пажӯхиши муҳоҷират дар
Тоҷикистон мебошад. Ҳамзамон, ба ин масъала таваҷҷуҳи ҷомеаи
илми ҷаҳонӣ ҳанӯз ду даҳсола пештар нигаронвда шуда буд, ки шояд,
афзоиши босуръати шумораи аҳолӣ раванди саноатишавӣ ва
касифшавии муҳити зист бар асари зиёдшавии партовҳои С 02 ва
ғайра ба табиат робита доигг. Мушкилии пажӯҳиши ин намуди
муҳоҷират дар он аст, ки ин масъала хусусияти байнисоҳавй дорад.
Ин намуди муҳоҷират имкон дорад, миқёси хатарнок пайдо
кунад ва ҳаҷман нисбат ба дигар намудҳои муҳоҷират вусъати бештар
бигирад, агар чдҳати пешгирии офатҳои табиӣ ( ҳадди ақал вобасга ба
фаъолияти инсон ) тадбирҳои таъҷшхию саривақгй ва зарурй
андешида нашаванд.
Харобшавии захираҳои табий ва вайроншавии муҳити зист бар
асари рафтори нодурусти инсон дар ояндаи наздик метавонад боиси
кӯчиши иҷбории оммавии аҳолй аз манотиқи вайроншуда гардад. Ин
намуди муҳоҷират имкон дорад, миқёси хатарнок пайдо кунад,
нисбат ба дигар намудҳои муҳоҷираг беандоза вусъати бештар гирад,
агар тадбирҳои марбут ба пешгирии вайроншавии муҳити зист
андешида нашаванд.95
Имрӯз аҳолии Тоҷикистон ба 9,100 миллион нафар (01.2019)
расида, суръати афзоиши солонаи он 2,5%-ро ташкил медиҳад.
Афзоиши босуръати аҳолии Ҷумҳурии 'Гоҷикистон дар садсолаи охир
боиси афзоиши зичии аҳолӣ ва то андозае сабаби харобшавии
захираҳои табий гардидааст. Агар зичии аҳолй соли 1989- 35,6 нафар
одамро дар км2 ташкил намуда бошад, пас
дар соли 2016 ин
нишондиҳанда ба 60 нафар одам дар км2 расид. Дар навбати худ,
зичии аҳолй дар манотиқи гуногун дар ҳолати калавиш қарор дорад.
Дар ВМКБ, вилоятҳои Сугду Хатлон ва Н ТҶ зичии аҳолй дар соли
2016 мутаносибан 3,4; 99,6; 123,9 ва 69 нафар одамро дар км2 ташкил
кард, ки дар соли 1982 ин нишондиҳандаҳо дар сатҳи пасттар қарор
доштанд - 2,5; 61,2; 68,4 ва 38 нафар одамро мутаносибан дар км2,
ташкил карда буд.
91 Х ак и м о в П .Ш .Д егр ад а ц и я ок р у ж аю щ ей среды и сценарии вы нуж денной м и гр ац и и населения РТ,
« Т р у д и р азви ти я общ ества» Н И И т р у д а М и н и стерств о труд а и соц и ал ь н о й защ и ты населения
РТ,№ 3,2009.
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Афзоиши шумораи аҳолй ва рушди иқтисодӣ дар маҷмӯъ ба
муҳити зист таъсири манфй мерасонанд, ки дар ниҳояти кор ба зарари
худи инсон хамом мешавад. Албатта, барои рушд ёфтан захираҳо
заруранд, ки бо гузашти айём кам мешаванд. Дарёфти рохи пешгирии
раванди афзоиши табии аҳолй аз як тараф ва кам намудани кӯчиши
аҳолй, бар асари вайроншавии муҳити зисг руй медиҳад, мавзуи
асосии илми муосир аст. Зимнан, ба халли он аз бисер ҷиҳат
суръатнокӣ ва ҳаҷми мухоҷират вобаста аст.
Ташреҳоти адабиёт нишон дод, ки масъалаи вайроншавии хок
чун яке аз намудҳои вайроншавии муҳити зист дар шароити
Гоҷикисгон падидаи аз ҳама бештар паҳнгардида маҳсуб мегардад.
Қариб 95% >удуди Тоҷикистон ба хавфи баланда беэътидолии
экологи гирифтор аст. Ҳамасола ҳазорон гектар заминҳои кишт
мубталои дараҷаҳои 1уногуни биёбоншавй мегарданд. Дар баъзе
корҳо хотирнишон карда мешавад, ки вайроншавии хок сабаби
муҳоҷирати ах,олй, камшавии маҳсулоти гизой, бадшавии шароит ва
сатҳи зиндагии ахолй мешавад. Аммо дар ҳеҷ яке аз сарчашмаҳои ба
нашррасида оид ба таъсири вайроншавии муҳити зист, ба муҳочирати
иҷборй чизе гуфта намешавад, гарчй дар аксари онҳо дойр ба
намудҳои гуногуни вайроншавгш муҳити зист ва хок, ба мисли
'даӯршавии заминҳо, баландшавии сатҳи обҳои зеризаминй,
биёбоншавй, камшавии ҷангалзорҳо, ярчҳо, селобаҳо, обхезиҳо ва
гайра ном бурда мешавад.
Чунонки аз гузориши СММ возеҳ мегардад, 15% заминҳои кишт
дар ҷумхурй шӯр ва 15% заҳ шуда, бар асари рафтори нодурусти
одамон онҳо барои кишти зироат корношояманд. Гузашта аз ин, ҳар
сол дар ҷумҳурӣ, бахусус дар вилоягҳои Хатлон ва Суғд беш аз 1000
га. замин бинобар зиёдшавии замгшҳои шӯр корношоям мешавад.
Дар ҷумхурй 40 ҳаз. га. аз шӯршавй ва 40 ҳаз. га. замин аз ботлоқшавй
зарар мебинад96.
Ду намуди вайроншавии муҳити зистро қайд намудан мумкин
аст: яке бар асари офатҳои табий ва дигаре офатҳое, ки ба рафтори
нодурусти инсон (амали номутаносибии байни табиат ва инсон)
вобастаагщ, аз ҳамдагар бояд фарқ гузошт.
Бо дарназардошти гуфтаи боло, мугобиқи таснифоти зайл бояд
намудҳои зерини муҳоҷирати иҷборй дар натиҷаи вайроншавии
муҳити зист фарқ карда шаванд:
Лоиҳаи ташрехи вазъи мухити зист дар Точикистон. Ташрехи аввал, шуро оид ба масоили
иқтисодй ва иҷтимой, СММ, августи 2004.
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1) . Муҳоҷирони иҷбории экологӣ чун натиҷаи фалокатҳои табиӣ;
2) . Муҳоҷирони иҷбории экологӣ чун натиҷаи фаьолияти нодурусти
инсон, ки сабаби вайроншавии муҳити зист мешавад ва дар ниҳояти
кор ба худи инсон зарар меоварад;
Сиёсати давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба масъалаҳои
муҳоҷирати дохилии аҳолй, аз ҷумла дохилй ва экологй
қисми
таркибии сиёсати давлат дар таъмини рушди иқтисодию иҷтимоии
кишвар буда, ба самаранок истифода бурдани захираҳои меҳнатӣ ва
баланд бардоштани сатҳи зиндагии аҳолй равона гардидааст.
Тартиби амалӣ намудани муҳоҷирати дохилй ва экологӣ
мутобиқи муқаррароти моддаи 5-и Қонуни Ҷумхурии Тоҷикистон
«Дар бораи муҳоҷират» муайян гардида, иҷрои он тибқи қарорҳои
Ҳукумати Ҷумхурии Тоҷикистон сурат мегирад.
Мутобиқи қарорҳои Хукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон масъалаҳои танзими раванди муҳоҷирати дохилй ва экологӣ ба сааоҳияти
Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии Ҷумхурии Тоҷикисгон
вогузор гардидааст ва ин мақом ҳамчун ҳамоҳангсоз ва татбиқкунандаи сиёсати давлатӣ муҳоҷиркунониро якҷоя бо вазорату
идораҳои дахлдор, мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ
ва ташкилотхри ғайридавлатй амалӣ менамояд.
Кӯчонвдани муҳоҷирони дохилӣ аз як минтақа ба минтақаи
дигар танҳо дар ҳолати мавҷуд будани кафолатномаи расмии тарафи
қабулкунандаи муҳоҷирон доир ба ҷойгир кардан дар хонаҳои
истиқоматй ё чудо намудани қитъаи замин барои сохтмони манзили
зисти доимӣ, таъминот бо оби нӯшокй, барқ, сохтмони роқҳои
дохшшхоҷагй, хизматрасонии тиббӣ, ҷойи корй барои аъзои оила,
замонати ҳолати санитарии муносиб ва тибқи имкониятҳои мавчуда
бунёд намудани иншооти иҷтимоӣ, бояд амалй карда шавад.
Раванди муҳоҷирати дохилй ва экологй дар марҳилаи навини
рушди иқгисодй, иҷтимоӣ, фарҳангй ва сиёсии давлат баъд аз ноил
шудани Ҷумҳурии Тоҷикисгон ба Истикло.лияти давлатй такмил ёфта,
сабки тоза касб намуд. Қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикисгон дар
самти муҳочззрати аҳолй бо истифода аз меъёрҳои аз ҷониби ҷомеаи
ҷаҳон эътирофгардида такмил ёфт.
Бинобар алоқамандии рушди минбаъдаи иқтисодию ичтимоии
минтақаҳои кишвар ба муҳочирати дохилии аҳолй, ҳалт/ фасли
масъалаҳои демографй ва таъмини фаьолияти пурмаҳсули аҳолй
масъалаи такмил додани механизми муҳоҷиркунониро ба миён
овардааст.
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Таъмини банақшагирӣ ва муайян намудани дурнамои муҳоҷиркунонии аҳолии қобили меҳнат аз нохияҳои камзамини сераҳолӣ
ба водиҳои дорои заминҳои бекорхобвда, инчунин кӯчонидани аҳолй
аз минтақаҳои хавфноки экологй ба ҷойҳои бехавф ва фароҳам
намудани шароити мутобиқи зиндагӣ дар мавзеъҳои нави сукунати
муҳоҷиргаштагон мақсадҳои асосии Барнома ҳисобида мешаванд.
Ҳукумати Ҷумхурии Тоҷикистон бо мақсади пешгирӣ намудани
фалокат ва кӯчонидани аҳолй аз ҷойҳои хавфноки экологй ба
минтақаҳои бехавф икдоми нек зоҳир намуда, ҳар сол тибқи
муқаррарот маблағи муайянро барои кӯчонидани муҳочирони экологй
чудо менамояд. Барои ҳалли масъалахои ба миёномада Ҳукумати
Ҷумҳурии Точикистон дар ин самг базаи қонуниро як қатор санадҳои
меъёрию ҳукукиро қабул намудааст.
Кӯчонидани хоҷагаҳои ба муҳоҷирати экологй шомилбуда бо
тартибе, ки онро қарори Ҳукумати ҶТ аз 26 ноябри соли 2016,
№506 «Дар бораи тасдиқи Нақшаи миёнамухдати муташаккилона
кӯчонвдани муҳоҷирони экологй барои солҳои 2017-2020 » сурат
гирифта истодааст ва мувофиқи он дар давоми се сол 1106 хоҷагӣ,
яъне соле зиёда 300 хоҷагӣ бояд аз ҷойҳои хавфнок ба ҷойҳои бехавф
кӯчонида шавад.
Ҷиҳати амалй гардидани қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикисгон
‘ аз 26 ноябри соли 2016, №506 «Дар бораи тасдиқи Нақшаи
миёнамухдати муташаккилона кӯчонидани муҳоҷирони экологй,
барои солҳои 2017-2020 » дар асоси дархосгу пешниҳодҳои мақомоти
иҷроияи ҳокимияти давлатии ВМКБ, вилоятҳо ва шаҳру нохияҳои
тобеи ҷумҳурй руйхати аниқи муҳоҷирони экологй таҳия гардида,
баъд аз мувофика бо Саридораи геологияи назди Ҳукумати Ҷумҳурии
Гоҷикистон ва Кумитаи ҳолата,ои фавкулодда ва мудофиаи
1ражда 1ши назди Ҳукумати Ҷумҳ_урии Тоҷикистон ба Комиссияи
давлатӣ оид ба ҳолатҳои фавқулоддаи Ҳукумаги Ҷумҳурии
Тоҷикистон пешниҳод карда мешавад.
Оид ба вазъи муҳоҷирати экологй дар солҳои 2012-2018
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Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шугли аҳолии Ҷумхурии
Тоҷикисгон солҳои 2012 - 2016 ҷиҳати иҷрои қарорҳои Хукумати
Ҷумҳурии Тоҷикисгон аз 1 июли соли 2011, №332 «Дар бораи тасдиқи
Нақшаи миёнамухлати муташаккилона кӯчонидани муҳоҷирони
экологӣ барои солҳои 2011 - 2013», аз 2 ноябри соли 2013, №474 «Дар
бораи
Нақшаи
миёнамухлати
муташаккилона
кӯчонидани
муҳочирони экологи дар Ҷумҳурии Тоҷикисгон барои солҳои 20142016» ва қарори Хукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26 ноябри соли
2016, №506 «Дар бораи Нақшаи миёнамуҳлати муташаккилона
кӯчонидани муҳоҷирони экологй барои солҳои 2017-2020» тадбирҳо
андешида, барои муҳоҷиркунонии аҳолй аз минтақаҳои хавфноки
эколога ба мавзеъҳои бехавф дар ҳамкорӣ бо мақомоти иҷроияи
ҳокимияти давлатии ВМКБ, випоятҳо ва шаҳру ноҳияҳои ҷумхурй ва
вазорату идораҳои дахдцор корҳои муайяне]Х) ба анҷом расонвда,
маълумоти зайлро манзур менамояд.
Чунонки аз асноди қонунгузорӣ возеҳ мегардад, ба кӯчонидани аҳолӣ
аз манотиқи хавфноки экзогенй (экологй) мутобиқи нақша Вазорати
меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҶТ машғул аст ва дар ҳолати
эвакуатсияи фавқулодцаи аҳолй ҳангоми сарзадани офатҳои табий
(заминларза, селу обхезй, ярчҳо ва ғайра) ин вазифа комилан ба дӯши
Кумитаи ҳолатҳои фавқулодаи назди Хукумати ДТ гузошта мешавад
97.97
97 М у ф ассалтар д о й р ба та х л и л и асноди қсш унгузори д а р қисм и д и га р и ҳам ин боб та ва ққу ф хоҳем кард.
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Ба н а тр и мо, бояд се зернамуди муҳоҷирони экологй вобаста
ба таъҷилияти кӯчонидани аҳолӣ ва имконоти молиявй фарк карда
шаванд:
1)
Кӯчонидани нақш авй;
2)
Кӯчонидашудагон бо сабаби офатҳои табий;
3)
Сокинони мавзеъҳои гирифтори вайроншавиҳои гуногуни
хок, ки алҳол чун гурӯҳҳои муҳоҷирони эҳтимолй дар мавзеъҳои
маскунии худ боқй мондаанд ва омодаанд, ки бо муҳайё шудани
аввалин имкониятҳои молиявй манзилҳои худро тарк кунанд.
Чунонки аз накщаи кӯчониш дида мешавад, аксари ноҳияҳои
ҷумҳурй зери таъсири равандҳои экзогенй қарор дошта, дар миёни
онҳо қисми зиёди кӯчишҳо бо сабаби ярчу селобаҳо ба нохдяҳои
кӯҳистон ва наздикӯҳӣ рост меоянд ва обхезиҳо асосан ба ноҳияҳое
дахл мекунанд, ки дар соҳили дарёи Панҷ қарор доранд.
Хадамога муҳоҷираги Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли
аҳолии Ҷумҳурии Точдкиегон мувофиқи Низомномаи тартиби
кӯчонидани хоҷагиҳо аз минтақаҳои хавфноки экологии Ҷумҳурии
Тоҷикистон, тавассуги сохторҳои зертобеи худ ва бо иштироки
бевоситаи мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ дар
вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо ҷиҳати сараввал аз минтақаҳои хавфноки
экологй кӯчонидани оилаҳо тибқи навбат ( ҷадвали кӯчонидан)
тадбирҳо меандешад.
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15.

М У Х О Ҷ И Р А Т И Д О Х И Л И . Н А Қ Ш 11 М У Ҳ О Ҷ И Р А Т И
Д О Х И Л И Д А Р Т А Ъ М И Н И Р У Ш Д И

и қ т и с о д и

Муҳоҷирати аҳолй чун яке аз
муҳимтарин падидаи бемисли
ҷаҳони муосир ба ҳама равандҳо таъсир гузошта, худ низ зери
таъсири равандҳои гуногун қарор дорад. Имрӯз мушкилоти
муҳоҷират нисбат ба гузашта боз ҳам бештар гардидааст, зеро онҳо ба
манфиатҳои сиёсию иқтисодии минтақаҳо ё кишварҳое, ки ба ин
равандҳо нигаронида шудаанд, дахл доранд. Дар ҷаҳони муосир
муҳоҷират аз деҳот ба шаҳрҳо шиддати махсус пайдо кардааст.
Масалан, дар оғози соли 2010 аллакай 50% аҳолии ҷаҳон дар шаҳрҳо
истиқомат мекарданд, гарчи сатҳи шаҳришавӣ дар кишварҳои
мухталиф дар ҳолати тагйирёбандагӣ қарор дорад, ки маъмулан ҳам
дар гузашта ва ҳам имрӯз бо далели рушди саноатии ин кишварҳо
муайян мегардад. Муҳоҷирати аҳолӣ дар се даҳсолаи охир аз рӯи
ҳаҷм нисбат ба кӯчишҳои аҳолӣ дар таърихи инсоният бамаротиб
афзудааст, ки онро натиҷаи рушди соҳаи иттилоот ва иртибот
меҳисобанд. Огоҳй доштани аҳолй аз ҷойҳои имконпазири сукунат
дар оянда равандҳои муҳоҷиратро фаъол мегарданд.
Таваҷҷуҳи ҷомеа ва давлат ба муҳоҷирати дохилии аҳолй, ки дар
мулоқота рушди ҳазорсола дар соли 2001 яке аз заминаҳои камшавии
фақру нодорӣ дар кишварҳои дар ҳоли рушд номида шуда буд, хеле
зиёд гардидааст.
Муҳоҷирати дохилии аҳолй
чун раванде, ки ба пешрафти
кишварҳои дар ҳоли рушд мусоидат мекунад, бояд баррасӣ гардад,
зеро он ба қишри
оилаҳои серфарзанди
аҳолй: дахл дорад.
Муҳоҷирати дохилиро ҳамчун омили муҳими коҳишдиҳии сатҳи
фақр ва таъмини раванди усгувор арзёбй менамоянд, ки ин ҳақ асг.
Таҳқиқи ин масъалаҳо махсусан барои кишварҳои дорои афзоиши
баланди табиии
аҳолй, нобаробарй дар ҷойгиршавии неруҳои
исгеҳсолкунанда ва тафриқаи зиёд дар сатҳи зиндагӣ миёни
минтақаҳо, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷумлаи онҳост, басо муҳим
асг.
Муҳоҷират метавонад бо сабаби камбизоатй сурат гирад ё ба
паст кардани сатҳи камбизоатй таъсири мусбат расонад. Ин масъала
ду тараф дорад: яке - ин интиқолҳои пулии муҳоҷирон, дигар муҳоҷират чун падида. Камбизоатй аҳолиро ба муҳоҷирати меҳнатӣ
маҷбур мекунад. Аммо натиҷаи нн раванд маблагҳои бадастовардаи
муҳоҷирон мегардад, ки дар навбати худ ба пастшавии сатҳи фақр
таъсир мерасонад. Камбизоатй одамонро маҷбур месозад макони
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сукунати худро ба хотири бедсозии шароити зиндагй тарк намоянд ва
ин «равиш» имкон медидад, то онҳо пешрафт кунанд. Рушди фард ва
бехшавии сатҳи некуадволии ӯ ва хонаводаи ӯ дар маҷмӯъ асоси
пешрафти ҷомеа мебошад. Умуман, таъсири муҳоҷирати меҳнатӣ ба
камбизоатии аҳолй метавонад аз нуқтаи назари иктисодй ва имкон
дорад - ҷузъан ичтимой, чун падидаи мусбат баррасй гардад.
Ба андешаи мо, бо дарназардошти ин воқеият, ки муҳоҷират худ
пешрависг, ин рававдро бояд ҷиҳати рушди дигар минтақаҳо ва
дастгирии он самтдои муҳоҷират, ки ҷавобгӯи манофеи рушди
баробари тамоми минтақадои чумҳурӣ бошанд, истифода кард.
Муҳим он аст, ки дар юз кор ба афзоиши барзиёди аҳолии як ҳудуд ва
заводи манотиқи дигар роҳ дода нашавад.
Дарки ин воқеият зарур аст, ки муҳоҷирати ғайримуташаккилонаи «деҳа - шадр» ба пайдошавии маҳаллаҳои нообод дар
атрофи шаҳрҳои бузург ва мутобиқат ба афзоиши гадоёни шаҳрй
замина гардад. Бо дарназардошти ин, бояд бидуни вайронсозии
ҳукуқи тагйири макони шаҳрвандон, дар сиёсати давлат вазифаи
ҷойгирсозии мутаносиби аҳолӣ ва рушди баробари ҳамаи минтақаҳои
кишвар вазифаи афзалиятнок дониста шавад.
Дар Ҷумдурии Тоҷикисгон
ин равандро ҳамчун «Бозори
мардикор» медисобанд ва мо ба ин фикр ризо нестем, зеро дар
таърифоте, ки дар боло зикр карда будем, муҳоҷири дохилй-ин
шаҳрванди ҶТ барэи кори пардохтшаванда ба шадр меояд ва баъди
анҷоми кори пардохтшаванда ба минтақа, шаҳр ё деҳоташ
бармегардад. Дар ҳақиқат, ин раванди
муҳоҷират номуташаккплона асг, зеро онҳо дар ягон мақомоти
давлатй аз қайд
намегузаранд ва шартномаҳои меҳнатиро бо корфармоён
намебанданд.
Падидаи муҳоҷирати дохилии «деда - шадр» ва аз ин дисоб
афзудани адолии шадрй, албатга, тадкики деле амиқро тақозо
мекунад. Вале мо имрӯз, метавонем тасдиқ кунем, ки далқаи «деда шадр» дар миёни ҷараёндои мудоҷирати додилию дориҷӣ дар
минтақаю кишвардо нобаробар асг98. Мудоҷирати «деда - шадр» ва
мудоҷирати меднагй ба хориҷа барои афроди қобили кор чун ду
<лратегияи даётан мудими афзоиши васоити ризқу рӯзии оиладои ондо
боқй мемонанд. Аммо дар амри ноил шудан ба яке аз Ҳадафдои
Рушди Ҳазорсола робита байни мудодирати «деда - шадр»,
мудоҷирати меднагй ба хориҷа дарки заруриро тақозо мекунад, ки
1 Hit D evelopm ent R tsearch C entre on M ig ratio n , G lo b alizatio n a n d Poverty, 2003, L o o k s a t the interlinkages
between in ternal an d in tern atio n al m igration.
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албатта ба хотири манфиати шаҳрҳо, ҷомеа ва худи муҳоҷирон
эҳтиёҷ ба танзим ва роҳнамоӣ дорад99.
Дар кишварҳои дар ҳоли рушд муҳоҷирони дохилй нисбат ба
муҳоҷирони меҳнатй ба хориҷа бештаранд. Муҳоҷирати дохилй
асосан бо шаҳрнишинй ё кӯчониши маҷбурии аҳолй, ки бар асари
ихтилофҳо ва офатҳои табий сурат мегиранд, муттахдд карда
мешаванд100. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон акси ин ҳол мушоҳида
мегардад, яъне муҳоҷирони меҳнатй ба
хорича нисбат ба
муҳоҷирони дохилй бештаранд101, ки ин ҳола г бо сабабҳои зайл шарҳ
дода мешавад:
- мақомоти ҳокимияти давлатй, ки мустақиман
масъули
натиҷаҳои
муҳоҷират буданд, зери мафҳуми «Муҳоҷирати
дохилй» танҳо кӯчонидани нақшавӣ ва кӯчиши аҳолӣ аз манотиқи
хатари
экзогенидоштаро мефа:щиданд;
- набудани имкони пазириши анбӯҳи бузурги муҳоҷирони деҳот
дар шаҳрҳои мамлакат;
- зиёд будани ҳаҷми даромади муҳоҷиратони меҳнатӣ ба хориҷа
аз даромади
муҳоҷирони дохилй;
- мавҷудияти реҷа бидуни раводид дар кишварҳои пазирандаи
муҳоҷирони корй (Россия, Қазоқисгон ва ғайра);
- тартиби баҳисобгирии муҳоҷирати дохилй аз рӯи варақаи
рафтуомад танҳо дар бораи онхое, ки макони сукунати худро ба
тарзи доимй тағйир доданд, маълумот медиҳад, вале намудҳои
дигари муҳоҷиратро, ки шумораашон нисбат ба аввалиҳо
бамаротиб
зиёданд, ба ҳисоб намегирад;
- таҳқиқҳо имкони ошкор сохтани шумораи воқеии муҳоҷирати
дохилиро надоранд.
Ба замми инҳо, шаҳрҳои ҷумҳурӣ ҳамоно ҷалби муҳоҷиронро
идома медиҳанд, зеро муҳоҷирати меҳнатӣ ба хориҷа бештар
хусусияти мавсимй дорад ва баъди бозгашт ба Ватан муҳоҷирон
кӯшиш мекунанд, ки дар маркази шаҳрҳои кишвар манзил бихаранд.
Онҳо ба рушди деҳот бовар надоранд, ки аллакай боиси ҳангомаи
манзилй ва беандоза баланд шудани нархи он гардидааст.
Имкони он, ки комшхан оилаҳои камбизоат ба масофаҳои дур
муҳоҷират мекунанд, чандон зиёд нест102. Метавон гуфт, ки
99 T h e M illen n iu m D e v elo p m en t G o als an d M igration. E rica U sh er, In te rn a tio n a l O rg an iza tio n fo r M ig ratio n ,
G eneva, A p ril 2005, p. 24.
100 T he M illen n iu m D e v elo p m en t G oals an d M igration. E rica U sher, In te rn atio n a l O rg an iza tio n fo r M ig ratio n ,
G en ev a, A p ril 2005, p. 1.
101 А л б атт а, а г а р м уҳ о ҷ и р ати дохилии бебозгаш т, :ки д а р он ш ум ораи ҷои и қ о м ати худро д а р ҳудуди
ки ш в ар та гй и р д о д а го н н и с б ат ба теъдоди онхое, к и со л ҳ о и охи р ҷум ҳуриро та р к к а р д аан д , беш тараст.
l02Z o lb erg , S u h rk e, a n d A g uayo/ 2002 : 260.
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камбизоатӣ ва дараҷаи ҳимоят ҳамзамон ду таъсири ихтилофнок ба
муҳоҷират дорад. Аз як тараф, камбизоатй сабаби шиддат гирифтани
муҳоҷират мегардад ва аз тарафи дигар, бо сабаби камбизоатй аксар
вақг аҳолй барои ҳиҷрат маблағ ёфта наметавонад103. Ба фикри мо,
шумораи муҳоҷирони дожили, чун дар аксари мамлакатҳои ҷаҳон, дар
ояндаи наздик нисбат ба теъдоди муҳоҷирони хориҷӣ хеле зиёд хоҳад
шуд (ии ба рушди шоҳроҳҳо ва иқтисодиёт вобаста аст). Вазифаи
ҳукумат, алалхусус ҳукумати маҳаллӣ иборат аз он аст, ки бар асоси
барномаҳои СМР (Стратегиям Миллим Рущц) ва СПКК-3
(Стратегиям паст кардани сатҳи камбизоатй) дар самти рушди деҳот,
пешгирии руищи ҷараёнҳои номатлуб ва бартараф кардани фақру
нодорй дар деҳот ба натиҷаҳои максималй ноил гардад.
Яке аз сабабҳои асосии зиёд будани ҳаҷми муҳоҷирати меҳнатй
ба хориҷа дар қиёс бо муҳоҷирати дохилӣ - ин фарқ дар ҳаҷми
даромад аст. Вале ин воқеиятро бояд ба эътибор шрифт, ки
коргарони машгул ба корҳои сохтмонй дар дохили ҷумҳурй дар айни
замон, тақрибан баробари онҳое, ки дар хориҷа кор мекунанд,
даромад мешранд. Ин раванд муҳоҷирати корми дохилиро ҷолибтар
месозад, вале ин еоҳа имкони фаро гирифтани теъдоди зиёди
муходирони меҳнатиро надорад. Нодида гирифтани мушкилоти
* мавҷуда, тафовут дар сатҳи зиндагии аҳолии шаҳру деҳоти чумҳурй,
тавақкуф дар иҷрои қарорҳо ва амалй нашудани барномаҳо оид ба
рушди деҳот дар ниҳояти кор метавонанд ба таркиби ҷинсию
синнусолии аҳолии деҳот бар асари муҳоҷирати бебозгашт,
муҳоҷирати кории дохилию хориҷй таъсири манфй гузорад, зеро
аксарияти мутлақи муҳоҷиронро мардони ҷавони синну соли
насловар ташкил медаҳанд.
Гузариш аз иқтисоди нақшавию маъмурии танзимшаванда ба
иқтисоди бозорй раванди мураккабе барои аҳолии ҷумҳурӣ гардид.
Бозори дохилии кор дар ҷумҳурй, бинобар ҷавон будани таркиби
аҳолй, дар ояндаи наздик, ҳам дорои кувваи барзиёди корӣ хоҳад буд.
Бинобар ин, муҳоҷирати аҳолй - ҳам дохилй ва ҳам хориҷй, то ба ҳол
хеле фаъол боқӣ мемонад. Инчунин, таназзули истеҳсолот дар бахши
воқеии иқгисод ва тагйири шаклҳои моликият дар мамлакат ба сатҳи
шуғли аҳолӣ таъсир гузоштаанд.
Раванди таърихии саноатисозӣ ва рушди иқтисодй бо
муҳоҷирати зиёд ба шаҳрҳо иттифоқ меафтад, зеро эҳтиёҷ ба қувваи
корӣ меафзояд104. Аммо муҳоҷирати «Деҳа - шаҳр» дар солҳои охир
103 W a d d in g to n a n d S abates-W heeler, 2003.
IM O b erai A. S., 1979.

137
https://bikhon.tj/

аз имкони ғунҷоиши шаҳр ҳарчӣ бештар мегардад. Оқибати ин
намуди муҳоҷират баландшавии сатхд бекорй дар шаҳрҳо, лабрезшавй ва норасоии манзил, ақибмонии инфрасохтори иҷтимоӣ аз
талаботи афзояндаи аҳолӣ мебошад. Бахши зиёдн муҳоҷирон
наметавонанд шугли муносиб пайдо кунанд ва ноилоҷ дар ҷойҳое
маскан мегиранд, ки дорои оддитарин шароити зиндагонӣ нестанд.
Афзудани фишор ба воҳиди заминҳои корам дар ҷойҳои сукунат ва
манзил боиси ҷаллобй бо захираҳои замин (аз тариқи иҷорапулиҳои
баланд) мегардад. Дар мадмӯъ ин ҳама боиси пастшавии сатҳи
зиндагӣ дар маҳаллаҳои шаҳрй мегардад.
Чуноне ки дар корҳои таҳқиқотии аксари муҳаққиқон дида
мешавад, фишори демографй бар асари номутаносибияти зиёд байни
захираҳои корӣ ва ҳаҷми кифояткунандаи заминҳои корам яке аз
сабабҳои асосии фақру нодорй ва муҳоҷирати аҳолӣ аз деҳот
мебошад. Масалан, Е. Босрап оид ба мувофиқи мақсад буданн
сермаҳсулгардонии кор менависад, ки ин тамаркуз ва фишори
аҳолиро ба захираҳои мавҷуда осон месозад105. Ин ҷо далел он аст, ки
афзоиши зичии аҳолй имкон дорад мутобиқшавии бештари
маҳсулнокгардонии соҳаи кишоварзиро суръат бахлнад. Дар ин ҳолат
зичии бештари аҳолӣ ворид намудани техникаи нави кишоварзй
таъсири мусбат расонида, рафти муҳоҷираги аҳолиро аз деҳот кам
мекунад. Тақрибан ҳамин гуна нуқтаи назарро Р. Е. Билсборов
дорад106.
Ба фармудаҳои Е. Босрап ва Р. Е. Билсборов қисман розӣ шудан
мумкин асг, зеро онҳо танҳо дар миқёси як кишвари алоҳида
дурустанд. Ин фармудаҳо дар ҳолати мавҷуд будани афзоиши
иқтисодй ва хеле баланд будани суръати афзоиши шумораи аҳолй
дурусг хоҳанд буд. Чунин таносуб ҳамон вақт имконпазир мегардад,
ки аҳолии деҳот нисбат ба шаҳр камтар буда, барои зиёд намудани
маҳсулоти кишоварзй маблага зарурй ҷой дошла бошад. Агар аҳолии
деҳот нисбат ба аҳолии шаҳрҳо зиёд бошаду самаранокии кишоварзӣ
бештар гардад, ин боиси камшавии ҷойҳои корй ва ниҳоят,
зиёдшавии шумораи бекорон мегардад. Гузашта аз ин, дар натиҷаи
сермаҳсулшавии соҳаи кишоварзӣ метавонад ҳиҷрати аҳолй аз деҳот
афзояд, зеро бо сермаҳсулшавии меҳнат ҷойҳои корӣ кам мешаванд.
Саволе ба миён меояд, ки оё сермаҳсулгардонии кишоварзй, ки
105 B oserup Е. (1965), T he c o n d itio n s o f ag ric u ltu ra l grow th: T h e econom ics o f ag ra ria n ch an g e u n d er p o p u latio n
pressure (L o n d o n , A llen a n d U nw in).
106 B ilsborrow R . E. (1979), P o p u la tio n p ressu re a n d a g ricu ltu ra l developm ent in developing countries: A
co n cep tu al fram ew ork an d recent evidence, p a p e r presented a t the A nnual M eeting o f th e P o p u latio n
A ssociation o f A m erica, P h ilad elp h ia.
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эҳтимоли муҳоҷирати аҳолиро аз деҳот ба шаҳрҳо ба бор меорад,
(эҳтимол наорад) боиси барзиёд шудани аҳолии шаҳрҳо намегардад?
Саъй мекунем, то ба ин савол ҷавоб диҳем. Албатта,
сермаҳсулгардонии соҳаи кишоварзӣ амри зарурист, зеро кишвар
аъзои Созмони Умумиҷаҳонии Савдо (СУС) ҳаст ва усули дахлнопазири он сиёсати гардиши озоди молу хидматҳост. Сермаҳсулгардонй бояд тадбири таъхирнопазир бошад, ҳарчанд ки боиси
камшавии ҷиддии ҷойҳои корй мегардад ва оқибаташ, шояд
муҳоҷирати аҳолии «Деҳа-шаҳр» ё аз деҳот ба хориҷи кишвар
мешавад. Вале зарурати ин иқцом чунин маънй дорад, ки мамлакат ба
СУС ворид шудааст, маҳсулоти бо роҳи эксгенсивй истеҳсолшуда,
дар бозори дохили ва хориҷй рақобатнопазир мешавад, зеро дар ҳама
ҷо қонунҳои гардиши озоди молҳо ва хидматҳо амал мекунанд. Чунин
вазъият, дар сурати пешбиниҳои бадтарин, метавонад боиси cap
задани буҳрон дар кишоварзй гардад (бе ин ҳам дар ҳолати қашшоқй
қарор дорад), афзоиши теъдоди бекорон то ба хадци буҳронй расида,
дар маҷмуъ, ба амнияти озуқавории кишвар тахдид мекунанд.
Гузашта аз ин, буҳрони кишоварзй дар Ҷумхурии Тоҷикистон, ки %
ҳиссаи аҳолй дар деҳот зиндагй мекунанд ва 65% ба кишоварзӣ
машгуланд, метавонад боиси натиҷаҳои ислохнопазири иқтисодию
» идгимой шавад.
Натиҷаҳои маҳсулнокгардонии кишоварзй метавонад боиси
камшавии арзиши аслии воҳиди маҳсулоти истеҳсолшуда ва афзудани
фонда аз фурӯши он гардад, ки ин маҳсулотро рақобатпазир месозад,
аммо аз тарафи дигар, боиси суръат гирифтани кӯчиши аҳолй аз
деҳот ва сабаби камшавии ҷойҳои корй низ мегардад. Дар навбати
худ, коркарди амиқи маҳсулоти кишоварзй, эъмори инфрасохтори
зарурй, рушди соҳаи хидматрасонӣ имкон медиҳад, то ҷойҳои нави
корй таъсис дода шаванд, ки он бамаротиб ҳиҷрати номуназзами
аҳолии деҳотро ба шаҳр кам месозад. Ба замми ин, сиёсати давлатй
бояд майл ба гайримарказй сохтани корхонаҳои коркардкунанда
нигаронида шавад, ки ба рушди маърифати минтакдҳои деҳот мусоидат хоҳад кард. Дар навбати худ, чунин раваидҳои шаҳрнишиншавӣ
дар кишвар, на аз ҳисоби муҳоҷирати номуназзам, балки аз ҳисоби
инкишофи деҳот, дар мадмуъ, таъсири мусбат хоҳад расанд. Ба тарзи
дигар, рушди истеҳсолот дар маҳалҳо метавонад боиси рушди
баробари гамоми минтақаҳои чумхурӣ гардцца, ба вазъи иҷтимоию
иқтисодии кишвар таъсири мусбат расонад ва рушди равандҳои
номатлубу, ба манфиатҳои давлат мувофиқнабударо пешгирй намояд.
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Сохтори сармоя, бозори меҳнаг ва тақсими даромадҳо бо
тақсими нобаробари фондҳои истеҳсолй, ки бо амали василаҳои
бозори тақвият меёбанд, муайян карда мешавад. Дар натиҷаи
дасграсии васеъ ба фановариҳои (технолошяҳои) нав, бахши асосии
соҳибони заминҳои калон доро мегарданд, дар ҳоле ки воридсозии
фанновариҳои нав дар хоҷагиҳои хурд беандоза кнммат буда, боиси
муфлисшавиии онҳо мегардад. Бинобар ин, бо афзоиши ҳосилнокй
нархҳо паст мегарданд ва хоҷашҳои хурд (хоҷагиҳои деҳқонй) зарар
мебинанд. Аксари хоҷагиҳои хурд (хоҷагиҳои деҳқонӣ) маҷбур
мешаванд, ки заминҳои худро ба хоҷагиҳои калон бифрӯшанд ва аз
пайи ҷустуҷӯи даромад дар ҳудуда минтақаи худ, пайдо намудани кор
(муваққатӣ ё мавсимй) дар манотиқи дигар шаванд, то
талафоташонро ҷуброн кунанд ё умуман, макони истиқомати
доимиашонро тарк кунанд107.
Ба назари мо, яке аз далелҳои намоёни рафтани босуръати аҳолй
аз Чумхурии Тоҷикистон муомилаҳои фючерй буданд, ки сабаби
қарзи калони хоҷагиҳои пахтакор гардиданд (500 млн. долл, то январи
соли 2008). Хукумати Чумхурии Тоҷикистон ҷиҳаги пешгирй аз
хидмати миёнаравҳо ва бо мақсади афзоиши
маҳсулнокии
пахтакорй ва роҳ надодан ба муфлисшавии хоҷагиҳо, дар бораи
боздоштани муомгшаҳои фючерй қарор қабул кард. Баъдан, соли 2009
ин маблағи қарз бо қарори ҳукумат ботил донисга шуд, ки ба андешаи
мо, ин қадами зарурие буд, ки баъди он бояд рушди соҳа суръат
мегирифт. Сароғоз аз соли 2009 бонкҳо ба хоҷагиҳо қарздиҳиро огоз
карданд ва пахтай ҳосилкардаашонро метавонистанд, бо нархҳои
биржавй фурӯшанд. Вале ин икдоми баҳеталаб буд, зеро замин
моликияти давлат аст ва дар суръати барнагардондани қарз
сертификата замин худ ба худ ба дасга бонкҳо мегузашт, яъне замин
мавриди харидуфурӯш қарор мегарифт. Василаи рушди кишоварзй
услуби хеле пухтакоронаро талаб мекунад, зеро аз бисёр ҷиҳат ҳаҷми
муҳоҷират аз деҳот ба шаҳрҳо ва ба хориҷи кишвар аз он вобастааст.
Чунонки вақт нишон дод, ин тарзи маблаггузорй самараи хуб надод
ва сабаби пастшавии рақобатпазирии бонкҳои мамлакат дар аснои
рух додани буҳрони молиявй гардид.
Рушди соҳаи кишоварзӣ - ин мавзӯи алоҳида хоҳад буд, ки аз
чорчӯбаи ин таҳқиқот берун мебарояд. Ин чо метавон тазаккур дод,
107 R o m e ro L .K . an d F lin n W .L .(1976) “ E ffects o f st ru ctu ral a n d change variables o n th e selectivity o f m igration:
T h e case o f a C o lo m b ian p e a sa n t c o m m u n ity ” , in In te r-A m e rica n E c o n o m ic A ffairs (W ash in g to n , D C ), Vol. 29,
N o .4 , pp. 35-38.,
Peek P ., (1980): U rb a n po v erty , m ig ratio n a n d L and reform in E c uador, O ccasio n al p ap e rs N o . 79 (The H ague,
In stitu te o f Social studies).
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ки аз ҳалли мусбат ё манфии проблемаҳо оянда дар ин соҳа аз бисёр
ҷиҳат равандҳои муҳоҷират дар кишвар, аз ҷумла муҳоҷират дар
ҷанбаи деҳот-шаҳр вобаста аст.
Хулоса, дар ин марҳалаи рушди кишвар муҳоҷираги дохилй чун
омили рушди иҷтимоию иқтисода амал мекунад. Дар дурнамои
миёнамуддат ва дарозмудцат вазифаҳои асосии ҳукумат ошкор
намудани он самтҳои муҳоҷират хоҳад буд, ки ба манфиати рушди
баробари минтакаҳои кишвар мувофиқат кунанд. Тағйири шохаи
муҳоҷирати аҳолй дар минтақаҳои алоҳидаи ҷумхурй аз тариқи
тақсимоти баробари аҳолӣ ба мақсади рушди ин минтақаҳо ва
гайримарказӣ намудани истеҳсолот ба манфиати деҳот, дар ниҳояти
кор, ба афзудани шумораи аҳолии шаҳрҳо боис хоҳад гардид.
Шаҳрнишиншавй на аз ҳисоби кӯчиши гайримуназзами аҳолӣ ба
шаҳрҳои асосии кишвар, ки дар аксари мамолики дар роҳи рушд
мушоҳида мешавад ва боиси барзиёдии аҳолии шаҳрҳо, афзудани
гадоёни шаҳрй ва пайдошавии маҳаллаҳои ноободи нодорон
мегардад, балки аз ҳисоби рушди деҳот сурат хоҳад гирифт.
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16. М УҲОҶИРАГИ ДО Х Ш Ш (ИХТИЁРЙ)
Сиёсати давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон овд ба муҳоҷирати
дохилии (ихтиёрии) аҳолӣ аз мавзеъҳои кӯҳӣ, наздикӯҳӣ ва ноҳияҳои
зичии аҳолиашон зиёд ва камзамин ба ҳимояи хукуқ ва манфиатҳои
муҳоҷирон дар интихоби озодонаи ҷойи исгиқомат, обод намудани
заминҳои бекорхобида дар нохдяҳои серзамин, инкишофи минбаъдаи
соҳаи кишоварзй бо истифодабарии захираҳои меҳнагй аз ҳисоби
шаҳрвандони бекор, мусоидат намудан ба баланд бардоштани
шароити зисти аъзои оилаи муҳоҷирон ва паст кардани сатх,и
камбизоатӣ, пешгирии муҳоҷирати дохилии гайрирасмӣ, таҳкими
дӯстй миёни миллатхр ва халқиятҳо дар ҷойҳои сукунати муҳоҷирон
ва ба ҷалби оилаҳои ҷавон ба барпо кардани инфраструктураи деҳот
равона гардидааст.
Кӯчонидани муҳоҷирони дохилӣ (ихтиёрӣ) аз як минтақа ба
минтақаи дигар танҳо дар ҳолати мавҷуд будани кафолатномаи
расмии тарафи қабулкунандаи муҳоҷирон доир ба ҷойгир кардан дар
хонаҳои истиқоматй ё ҷудо намудани қитъаи замин барон сохтмони
манзили зисти доимй, таъмини оби нӯшокй, хизматрасонии тиббй,
барқ, ҷойи кор барон ҳамаи аъзои оила, замонати ҳолати санитарии
муносиб ва тибқи имкониятқои мавҷудбуда барпо намудани иншооти
иҷтимой, метавонад амалй карда шавад. Кафолатномаи мазкурро
мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳру нохияҳо ба
унвони Хадамоти муҳоҷират пешниҳод менамояд108
Муҳоҷирати дохилй (ихтиёрй) муташаккилона, мувофиқи накщаи
аз ноқияҳои камзамини кӯхистон ва сераҳолй ба водиҳои дорои
заминҳои партови ҷумҳурӣ ихтиёрй кӯчонидани аҳолй барои давраи
миёнамуҳлат, ки аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ
мегардад, ташкил карда мешавад. Дар нақшап мазкур номгӯи шаҳрҳо
ё нохияҳои интиқолдиҳандаи муҳоҷирон, шаҳрҳо ё нохияҳои
қабулкунандаи муҳоҷирон, теъдоди оилаи мухоҷирон ва мухдати
ташкили муҳоҷират нишон дода мешаванд. Теъдоди хоҷагиҳои
муҳоҷирони кӯчонидашаванда ба як шалр ё нохия (тарафи
қабулкунанда) дар як сол набояд аз 200 адад зиёд бошад. Лоиҳаи
нақшаи миёнамуҳлати муҳоҷиратро Хадамоти муҳоҷират дар асоси
пешниҳоди тарафи интиқолкунанда ва кафолатномаи расмии тарафи
қабулкунанда таҳия намуда, барои баррасӣ ва гасдиқ ба Ҳукумати
Чумҳурии Тоҷикистон пешниҳод менамояд .,09 Мувофиқи нақшаи*109
(Карори Ҳукумапш Ҷ Таз 7 .08.2014 & S 3 D 109 (Карори Ҳукуш ш и Ҷ Т т M M K I t f l l i
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муҳоҷират Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии Ҷумҳурии
Тоҷикисгон нақшаи моҳонаи чорабиниҳоро оид ба татбиқи нақшаи
муҳоҷират тахия менамояд, ки аз ҷониби Комиссиям байниидоравй
оид ба танзими равандҳои муҳоҷирати назди Хукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон тасдиқ карда мешавад.
Мухоҷирати дохилӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон тибқи карорҳои
Хукумати Ҷумхурии Тоҷикистон аз 1 октябри соли 2008, №647 “Дар
хусуси тасдиқи Низомномаи тартиби муҳоҷирати дохилӣ дар
Ҷумҳурии Тоҷикистон ” ва аз 3 декабри соли 2012, №677 “Дар бораи
муҳоҷирати дохилии аҳолӣ аз ноҳияҳои камзамин ва сераҳолии
кӯҳистон ба водихои дорои заминҳои бекорхобидаи ҷумҳурӣ дар
солҳои 2016-2018” амалй карда мешавад.
Теъдоди оилаҳои муҳоҷирони дохилй, ки дар давраи солҳои 2001-2017
дар қаламрави ҷумҳурй кӯчонида шуданд (ба ҳисоби оила)

Чи тавре, ки аз ҷадвал бармеояд, тибқи муқаррароти қарорҳои
амалкунандаи Хукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти муҳоҷирати
дохилй дар давоми солҳои 2001-2017 дар ҷумҳурӣ 11185 оила кӯчонида
шуда, аз ҷониби Хадамоти муҳоҷирати Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва
шугли аҳолии 'Ҷумҳурии Тоҷикисгон тибқи муқаррарот маблағгузорй
карда шудаанд.
Ҳукумати Ҷумхурии Тоҷикистон бо мақсади таъмини аҳолии кобили
меҳнати ноҳияҳои сераҳолй ва камзамин бо ҷойҳои корй, истифодаи
заминҳои бекорхобидаи водиҳои ҷумхурӣ ва мусоидат намудан ба паст
кардани сатҳи камбизоатии аҳолй, сиёсати пешгирифтаи худро дар
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самти муҳоҷирати дохилӣ (ихтиёрй) тибқи дархосгҳои шаҳрвандон
идома медиҳад.
Барои амалӣ гардонидани қарорҳои Хукумати Ҷумхурии Тоҷикистон ва муҳайё намудани шароити инфросохторй дар мавзеъҳои
ҷойгиршавии муҳоҷирон
вазорату идораҳои ҷумҳурӣ муваззаф
мегарданд.
Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон:- мутобиқи дархости
Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шугли аҳолии Ҷумҳурии Точикистон
дар доираи маблағҳои пешбинишуда маблағгузории қарзҳои
имтиёзнокро барои муҳоҷирони дохилӣ (ихтиёрӣ) таъмин менамояд.
Агентии сох™он ва меъмории назди Ҳукумати Ҷумхурии Тоҷикистон:
- мутобиқи Нақшаи тақвимии чорабиниҳо оид ба татбиқи Нақшаи
муҳоҷират ва дархости Вазорати меҳнат, мухоҷират ва итугли аҳолии
Ҷумхурии Тоҷикистон баъди супориши фармоишгар дар мӯхдати
муқарраргардида лоиҳаи нақшаи кулли маҳали навро гаҳия намуда, ба
мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии тарафи қабулкунанда
пешниҳод менамояд;
- рафти сохтмони иншоот ва хонаҳои истиқоматии муҳоҷиронро аз
огоз то ба анҷом расонидани он дар асоси лоихди таҳияшуда таҳта
назорати доимӣ қарор медиҳад.
Кумитаи
давлатии
идораи
замин
ва
геодезияи
назди Хукумати Ҷумхурии Тоҷикистон:
- мутобиқи муқаррароти Кодекси замин ва дигар санадҳои меъёрии
ҳуқуқӣ барои муҳоҷирони дохилй (ихтиёрй) чудо намудани заминро бо
тартиби муқарраргардида дар амал чорй менамояд;
- дар мувофиқа бо вазорату идораҳои дахлдори чумхурй ҷойи
сохтмони
иншооти
иҷтимоиро
барои
муҳоҷирон
муайян
менамояд. Ширкати сахҳомию холдингии кушодаи "Барқи Тоҷик":
- мутобиқи дархости "Фармоишгарон" шартҳои техникиро дар асоси
меъёрҳои муайянкардашуда пешниҳод намуда, доир ба гузаронидани
хатқои интиқоли барқ дар маҳалҳои зисги мухоҷирон чораҳои муайян
меандешад;
Агентии бехдошти замин ва обёрии назди Хукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон, Корхонаи воҳиди давлатии "Хоҷагии манзилию
коммуналӣ":
- мутобиқи нақшаи тақвимии чорабиниҳо оид ба татбиқи Нақшаи
муҳоҷират корҳоро овд ба. гузаронвдани хатҳои обгузар барои
таъмини оби нӯшокй, инчунин бо мақсади обёрй кардани заминҳои
наздиҳавлигй гузаронидани хатҳои магистралиро ба анчом мерасонад;
Вазорати нақлиёти Ҷумхурии Тоҷикистон:
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- мутобиқи Нақшаи тақвимии чорабиниҳо оид ба татбиқи нақшаи
муҳоҷират роххои дохилнхоҷагй ва ба он барандаро баъди ҷудо
намудани маблағҳои мақсаднок то ҷобаҷошавии оилаҳо хамвор ва
сангфарш менамояд. Дар асоси дархости мақомоти иҷроияи маҳаллии
ҳокимияти давлатй рох,ҳои пиёдагардро барон рафтуомад дар ҷойи
нави исгиқомат ҳамвор менамояд;
- баъди ба суратҳисоби интиқолдиҳанда дохил шудани 50 фоизи
маблағи пешпардохт, шумораи зарурии накдиёти автомобилиро ҷудо
менамояд;110
Вазорати тандурустй ва ҳифзи иҷтимоии Ҷумҳурии Тоҷикистон:
- ҳангоми кӯчонидани муҳоҷирон ба маҳали нави зист, ҳамроҳии
тиббии корвони муҳоҷиронро таъмин намуда, баъдан то анҷом додани
корҳои сохтмонй, назорати доимиро нисбат ба ҳифзи саломатии
муҳоҷирон ва роҳ надодан ба пайдоиши касалиҳои сирояткунанда
ташкил менамояд;
Вазорати маориф ва илми Ҷумхурии Тоҷикистон:
- барои ҷойгир намудани кӯдакони муҳоҷирон дар муасисаҳои
таҳсилоти ҳамагонии дар маҳали нави зисти онҳо мавҷудбуда чораҷӯй
менамояд;
- ҳангоми ба нақшаи генералии маҳал дохил гардидани сохтмони
муасисаҳои таҳсилоти миёнаи умумй. сохтмонро мутобиқи накщаи
тақвимии чорабиниҳо оид ба татбиқи нақшаи муҳоҷират ба анҷом
мерасонад;
Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Точикистон:
- ҳангоми муташаккилона кӯчонидани муҳоҷирони дохилӣ (ихтиёрй),
ҳамроҳии корвони муҳоҷиронро ба ҷойҳои нави таъиншуда ва
бехатарии ҳаракати онро таъмин менамояд. Бо мақсади таъмини
таргиботи ҷамъиятӣ дар маҳалли нави зисти муҳоҷирон,
навбатдориро то вақти муайянгардида ташкил карда, оилаҳои
кӯчонидашударо тибқи муқаррарот дар асоси шиносномаи
шаҳрвандӣ ба қайд мегирад;
Бонки давлатии амонатгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон "Амонатбонк":
- мутобиқи дархосга Вазората меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии
Ҷумҳурии Тоҷикистон ва низомномаи мазкур пардохти саривактии
карзҳои имтиёзнокро таъмин намуда, якҷоя бо сохторҳои ин вазорат
дар Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо ва шаҳру
ноҳияҳо оид ба истифодабарии пурра ва мақсадноки маблағхо
санҷиш мегузаронад;
1,0 Қарори Ҳуку.мапш Ҷ Таз 7.08.2014 № 532).
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- бо мақсади сари вақт бозгардонидани фоизи муайяни қарзи
имтиёзнок, дар асоси шартномаҳои дуҷониба бо муҳоҷирон, корҳои
заруриро ба анҷом мерасонад;
Мақомоти
иҷроияи
маҳаллии
ҳокимияти
давлатии
интиқолдиҳандаи мухоҷирони дохилӣ (ихтиёрӣ):
- рӯйхати оилаҳои муҳоҷиронро, ки сохторҳои зертобеи Хадамот дар
вилоятҳо ва шаҳру нохдяҳо тибқи муқаррарот тартиб додаанд. тасдиқ
намуда, мутобиқи Нақшаи тақвимии чорабиниҳо оид ба татбиқи
Нақшаи муҳоҷират ба Вазорати меҳнат, муҳочират ва шугли аҳолии
Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод менамояд111
- якҷоя бо кормандони Хадамоти муҳоҷират бо оилаҳои муҳоҷирони
кӯчонидашаванда корҳои фаҳмоццадиҳиро ташкил намуда, хднгоми
кӯчонидани муҳоҷирон ба ҷойи нави истиқомат, онҳоро роҳбаладй
менамояд.112
- баъд аз ҷо ба ҷо кардани муҳоҷирон дар маҳали нави истиқомат,
санади супоридан ва қабули муҳоҷиронро тартиб дода, онро бо мӯҳр
ва имзо тасдиқ менамояд (замимаи 3);
- то ба анҷом расонидани корҳои сохтмонй дар маҳали нави зисти
муҳочйрон, аз аҳволи онҳо доимо хабар шрифта, дар ҳолати зарурй
бо истифодабарии даромадҳои иловагии буҷети маҳаллй, кӯмаки
амалй мерасонад;
- бо мақсади фароҳам овардани шароит ва таъмини ичтамоии
муҳоҷирон дар ҷойи нави зист, дар язе сол на зиёда аз 200 оилаи
муҳоҷирони дохили (ихтиёрӣфро интиқол медиҳад;
Мақомоти ичроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии қабулкунандаи
муҳочирони дохилй (ихтиёрй):
- мутобиқи Нақшаи тақвимии чорабиниҳо оқд ба татбиқи Нақшаи
муҳоҷират ва дигар санадҳои меъёрии ҳукуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон
оид ба ҷудо намудани манзили истиқоматй ё қитъаи замин барои
сохтмони хонаҳои муҳоҷирон қарор қабул карда, онро ба Вазорати
меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии Ҷумхурии Тоҷикистон пешниҳод
менамояд;
- бо мақсади қабули муносиби муҳоҷирон аз ҷониби аҳолии муқимии
минтақа, корҳои фаҳмондадиҳй бурда, доир ба дӯстию тифоқии байни
миллатҳо ва халқиятҳо дар ин мавзеъ, чорабиниҳои фарҳангӣ ташкил
менамояд;
( Қарори Ҳукумати ҶТаз 7.08.2014 Ns 532) ;
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- барои расондани кӯмак ва мусоидат ба сохтмони хонаю биноҳои
назди ҳавлигии муҳочдрон чораҳо меандешад;
- барои парварчшш чорво ва парранда шароит муҳайё менамояд. Бо
ин мақсад ба муҳочирон аз ҳисоби даромадҳои иловагии буҷети
маҳалпй кӯмаки иловаши молиявӣ мерасонад;
- барои баланд, бардоштани тахассус ва дониши муҳоҷирон якҷоя бо
мақомоги маҳаллии Хадамоти муҳочират курсҳои имтиёзноки
омӯзишй ташкнл намуда, ҷиҳати бо ҷойҳои кори муносиб таъмин
намудани онҳо чораҳо меандешад;
- дар ҷойҳои нави зисти муҳоҷирон муассисаҳои фарҳангию
маърифатӣ, китобхонаҳо, майдонҳои варзишӣ, мактабҳо, бунгоҳҳои
тиббй ва дигар нншооти иҷтимоии заруриро бунёд менамояд;
- бо мақсади самаранок истифода бурдани заминҳои корами обй,
барои сохтаони хонаҳои истиқоматии муҳоҷирон ва дигар иншооти
иҷтимоӣ, танҳо заминҳои гайрикшктбобро чудо менамояд. Тартиби
ҷудо кардани қитъаи замин мувофики Қарори Хукумати Ҷумхурии
Тоҷикисгон аз 1 сентябри соли 2005, №342 "Дар бораи тасдиқ
намудани Қовдаҳои чудо кардани қитъаҳои замин барои шахсони
воқей ва ҳукуқй" амалӣ мегардад.
Тартиби интихоб ва барӯйхатгирии оилаҳои муҳоҷирони дохилй
(ихтиёрй) аз ҷониби Хадамоти муҳочират бо қарори Хукумати ҶТ аз
7.08.2014, № 532 тасдиқ гардидидааст.
Шарти асосии дар руйхат номнавис кардани оилаҳои муҳоҷирони
дохилй (ихтиёрй) бо шарти мавҷуд будани на камтар аз ду узви
қобили кор дар оила, ки синну солашюн: мардон - аз 15-сола то 63-сола
ва занон - аз 15 то 58-сола вобаста буда, аъзои оила бояд аз ҷониби
комиссияи тиббй коршоям донисга шуда бошанд.113
Сардори оилаи муҳоҷиршаванда шавҳар (зан) буда, фарзандон ва
падару модароне, ки дар таъминоти сардори оила мебошанд ва
ҳамроҳи онҳо исгиқомат мекунанд, аъзои оила ба ҳисоб мераванд.
Қарори ба ҳайати оилаи муҳоҷиршаванда дохил кардани бародарон
ва хоҳарони сардори оила ва ҳамсари он (шавҳар) аз ҷониби Хадамот
Кабул карда мешавад.
Барои фаҳмонидани моҳияти муҳочиркунонии аҳолӣ ва имтиёзҳое,
ки муҳоҷирон аз он бархӯрдор мешаванд, Хадамоти муҳоҷират якҷоя
бо мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии вилоятҳо ва
шаҳру ноҳияҳо чй дар ҷойи баромада муҳоҷирон ва чй дар маҳалли
чойгиршавии онҳо ташкил кардани корҳои оммавию фаҳмондадиҳй
1,3 Қарори Хукумапш ҶТаз 7.08.2014 Nv 532).

147
https://bikhon.tj/

дар байни аҳолй бо истифодаи ҷалби васеи воситаҳои ахбори омма,
маълум намудани шароити иқтисодию чуғрофии шаҳру ноҳияҳо бо
мақсади дар оянда ҷобаҷокунонӣ ва бо кор таъмин кардани
муҳоҷиронро таҳти омӯзиш ва назорат қарор медиҳад114
Бо мақсади гузаронидани корҳои фаҳмондадиҳи дар минтақаи нави
зисти муҳоҷирон ва пешвози муносиби онҳо, ҷамоату хоҷагиҳои
маҳали ҷойи ҷойгиркунонй ва ташкилоту идораҳоро ҷалб намуда,
дар ҷойҳои ҷамъиятӣ насби лавҳаҳоро вобаста ба масьалаи мазкур
ташкил менамояд.
Оилаҳои муҳоҷирон бо сабабҳои зерин ба рӯйхат дохил карда
намешаванд:
- ба Хадамоти муҳоҷират сари вақг пешниҳод накардани ҳуҷҷатҳом
зарурй;
- барои мунтазам вайрон кардани интизоми меҳнат аз кор сабукдӯш
кардан;
- барои худсарона ва бе сабабҳои узрнок тарк намудани ҷойи
муҳоҷирати пештара;
- надоштани қайди доимй дар маҳали зисти пештара;
- барои надоштани имконияти сохтмони мустақилонаи манзил дар
ҷойи муҳоҷират.
Сардори оилае, ки хоҳиши кӯчиданро изҳор кардааст, ариза-анкетаи
шаклаш муқарраргардидаро (замимаи 1) пур карда, ба мақомоти
Хадамоти муҳоҷирати ҷойи зист месупорад. Ҳамзамон, ҷойи зист
баъд аз қабули ариза-анкета, ба оилаи муҳоҷиршаванда барои
гузаштан аз муоинаи тиббӣ, варақаи муоинаи тиббиро (замимаи 4)
месупорад. Натиҷаи муоинаи тиббӣ бо мӯхр ва имзои духтурони
комиссия тасдиқ гардида, ба мақомоти Хадамоти муҳоҷират дар
шаҳру ноҳияҳо баргардонида мешавад.
Ҳуҷҷатҳои пешниҳодгардида бо иловаи нусхаҳои шиноснома,
дафтарчаи меҳнатй, шаҳодатномаи ҳарбӣ, шаҳодатномаи акди никоҳ,
шаҳодатномаи таваллуди фарзандон, дшшом доир ба маълумот,
шаҳодатномаи тахассусй, 2 дона сурати рангаи 3x4 бо мақсади роҳ
надодан ба муҳоҷирати такрорӣ, мавриди омӯзиш қарор дода шуда,
хулосаи он бо мӯҳр ва имзои роҳбари мақомоти Хадамоти муҳоҷира т
дар шаҳру ноҳияҳо тасдиқ карда мешавад.
Бахшу шуъбаҳои Хадамоти муҳоҷират дар шаҳру ноҳияҳо ҳамаи
оилаҳои муҳоҷиронро дар дафтари қайд ва махзани маълумот сабт

Қарори Ҳукумати Ҷ Таз 7 08.2014 Nv 532).
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намуда, ҳуҷҷатҳои шахсии оилаҳои муҳоҷиршаванда ва рӯихати
онҳоро ба Хадамоти муҳоҷират дастрас менамоянд.
Кормандони сохторҳои махдллии Хадамоти муҳоҷират ҳар як
оилаи муҳоҷиршавандаро бо имтиёзҳои амалкунаида ва талаботи
мавҷуда дар самти муҳоҷирати дохилӣ (ихтиёрӣ) шинос менамоянд
Нисбат ба ошшҳое, ки аризаи онҳо барои муҳоҷиршавӣ рад карда
шудааст, дар давоми 10 рӯзи корӣ карори сохторҳои маҳаллии
Хадамота муҳоҷират дар шаҳру ноҳияҳо бароварда шуда,
аризадиҳа нда гон бо он шинос карда мешаванд.
Хадамота муҳоҷират
баъд аз қабули ҳуҷҷатҳои оилаҳои
муҳоҷиршаванда дар давоми 10 рӯз ба номи сардори оила
шаҳодатномаи муҳоҷиршавиро навишта, дар дафтари қайд сабт
менамояд.
Шаходатномаи хгуҳоҷирй дар асоси санад ва рӯйхата муҳоҷирон
супорида мешавад.
Ба замми ин, вазорату муассисаҳо ва мақомоти маҳаллии
ҳокимияти давлатй бо мақсади таъмини ҳимояи иҷтимоию ҳуқуқии
мухоҷирони экологй тадбирҳои зеринро амалй мекунанд:
- пардохта хароҷоти роҳ;
«
- таъмини воситаҳои нақлиёт ҳангоми кӯчонидани муҳоҷирон аз
минтақаҳои хавфнок ба ҷойҳои бехатар;
- таъмини сохтмони роххои нақлиётй, навсозй ва барқарорсозии
роҳҳои дохилихоҷагй дар ҷойҳои нави сукунат;
- сохтмони муассисоти тиббй ва таъмини онҳо бо мутахассисони
соҳа;
- таъсиси муассисаҳои томактабй ва таҳсилоти умумй дар ҷойҳои
нави сукунати муҳоҷирони дохилй;
- таъмини амнияти катораҳои накдиётии муҳоҷирони экологӣ
ҳангоми интиқоли муташаккилонаи онҳо ба ҷойҳои нави сукунат;
- ташкили корҳои зарурӣ дар кашидани хатги таъминоти оби
ошомиданй, об барои обёрии ҳавлию полезҳо дар ҷойҳои нави сукуната
муҳоҷирони экологй;
- созмон додани инфрасохтори деҳот.
Вобаста ба аҳамияти ин тадбирҳо дар оянда ба ин масъалаҳо
эътибори бештар додан лозим аст. Зеро эҳтимоли дидани осеби рӯҳии
муҳоҷирон ҳангоми тарки макони ачдодй ва сукунат дар ҷойҳои
дигарии, боиси бадшавии саломатӣ мегардад. Ин ҷо нобасомониҳои
раванди кӯчиш, истифодаи бесамаронаи маблагҳои давлатй метавонанд
оқибатҳои нохуш ба бор оваранд. Ҳарчанд ки ин маблагҳо, ҳангоми
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кӯчонидан пардохта мешаванд, вале хеле ночизанд. Ҳаҷми қарзи
ҷудошаванда, ҳадци ақал, бояд 10 маротиба бештар ва бе фоиз ба
мухдати то 20 сол бошад.
Чи тавре, ки дар
қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
омадааст «Кӯчонидашудагон ҳуқуқи баргаштанро ба мавзеи зисти
пештара надоранд». Ин ҷо дуруст аст, онҳо ҳуқуқи бозпас омаданро
надоранд, зеро ба ҳаёти онҳо хатар тахдвд мекунад. Кӯчбастагон, низ
муҳоҷиронанд, вале аз онҳо бо ин фарқ мекунанд, ки ба онҳо ҳангоми
кӯчидан ёрй расонида мешавад, аммо муҳоҷирони таваккалй худро дар
хатар мегузоранд. Ҳолати ҳайратоваре мушоҳида мешавад, ҳангоме ки
кӯчондашудагон
аксаран
раванди
баръаксро
пешгирифта
бармегарданд, вале муҳоҷирон дар ҷойҳои сукунат кардаашон боқӣ
мемонанд. Аммо ин ҷо ҳеҷ чизи ҳайратоваре нест, чунки муҳоҷирон
ҳамеша ҷойи беҳтарро меҷӯянд ва амали онҳо дар ниҳояти кор ба сӯйи
беҳсозии вазъи иқгисодиашон равона карда шудааст, ки ин қонуни
муҳоҷират аст. Маҳз зери ҳамин шиор кӯчонидагон ё худ бояд
муҳоҷирони иҷборй кӯчонида шаванд ва ин имкон хоҳад дод, то аз
равандҳои баръакс пешгирй карда шавад. Чунончи таҳқики ЕАСНFOR нишон дод, кӯчонидагон., чун қоида, ба ҷойҳои доимии худ
барнамегарданд ва минбаъд кӯшиш мекунанд дар ноҳияю шаҳрҳои аз
нигоҳи иқгисодй нисбатан беҳтар маскан шрадц. Муҳоҷират
метавонад то замони дарёфти
сатҳи зиндагии баробар ба ҷойи
пешинаи зиндагй идома ёбад. Вале баробарии вазъ ганҳо дар ду ҳолат
муҳайё мегардад. Бадшавии зиндагй дар макони зист бар асари
таҷаммӯи аз ҳад зиёди аҳолй, баландшавии сатҳи бекорй, пастшавии
сатҳи музди меҳнат бар асари рақобати бузурги кувваҳои корй ва
ғайра. Аммо роҳи дигаре низ мавҷуд аст, ки ин сиёсати рушди
минтақавист ва баҳри халосй аз тамоюлоти манфӣ бояд маҳз ба рушди
минтақавӣ нигаронида шавад. Ин дар ниҳояти кор ба пешгирй аз
кӯчиши бенизом мусоидат намуда, барои бартараф намуданн
оқибатҳои манфй муфидаст.
Кӯчонидан аз минтақаҳои аз нигохд экологй хавфноки ҷумҳурй,
асосан бар асари ярчҳо, обхезиҳо, селҳо, ки бештар дар ноҳияҳои
кӯҳистон ва наздикӯҳӣ рух медиҳанд, амалӣ карда мешавад. Ярчҳо,
асосан, бинобар бурндани ҷангалҳо зуд-зуд рӯй медиҳанд. Кӯчшшдани
аҳолй аз минтақаҳои хавфноки экологй ба ҷойҳои бехатар бо
дастгарии бевоситаи давлат ташкил карда мешавад. Аз ВМКБ, аз
ноҳияҳои Ишкошим, Рӯшон, Ванҷ, Дарвоз, Шуғнон ва Роштқалъа дар
солҳои 2002 ба ноҳияи Носири Хусрав 101 хонавода кӯчонида шуд. То
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имрӯз хдмагй 18 хонавода дар ҷойҳои собиқи сукунат боқӣ мондаанд.
Онҳое, ки боқӣ мовдаанд ё манбаъҳои дигари даромад даранд ё ки
имконияти молиявй нацоранд, кн ин ҷойҳои сукунатро гарк кунанд.
Дар тӯли солҳои охир, асосан, бо сабаби набудани шароит барои ба
кори кишоварзй машғул шудан дар натиҷаи баланд шудани сатҳи
обҳои зеризаминӣ, шӯршавии заминҳо ва шӯршавии обҳои ошомиданӣ
ва гайра, сокинон ҷойҳои сукунатро тарк кардаанд. Мавзеъҳои
вайроншуда инчунин ба саломатии онҳо асари муайяне гузоштааст.
Баррасии мавзӯи макони сукунат гуфтаҳои сокинони мавзеъҳои
мазкур!Х) тасдиқ мекунад. Он 75 хонаводае, ки аз деҳаи Дашти ноҳияи
Роштқалъа бо сабабҳои дар боло зикршуда ҷойҳои сукунатро тарк
карданд, дар ноҳияқои мухталифи ҷумҳурӣ маскан гирифтанд. Баъзе
хонаводаҳо дар деҳаи Шарораи ноҳияи Ҳисор (аз гуфтаи сокиноне, ки
дар ҷойҳои нави сукунат зиндагиро давом медиҳанд), нохдяи Рӯдакӣ
(совхози Ленинград) ва ш. Душанбе сокин гардидаанд, вале ба ватан
барнагаштаанд115.
Мутобиқи накзнаҳои Агентии ҳифзи иҷтимой, шуғли аҳолӣ ва
муҳоҷирати (минбаъд Агента) Вазорати меҳнат ва ҳифзи иҷтимоии
аҳолии ҶТ дар соли 2010 кӯчонвдани 53 хонавода аз ВМКБ, 80
хонавода аз вилоята Сугд, 247 хонавода аз вилояти Хатлон ва 195
хонавода аз НТҶ пешбинй гардида буд.
Чунонки натиҷаи тахқиқҳои миқцорй нишон дод116, қатъи назар аз
мавҷуд будани намудҳои гуногуни вайроншавии муҳити зисг аҳолй
сукунатро дар он ҷойҳо идома медиҳад. Сабаби асосии дигар
накардани макони зист - ин мавҷуд будани муҳоҷири корй дар
хонавода (тақрибан 55%), хоҳиши тарки ватан надоштан (34,2%) аз як
сӯй, набудани захираҳои молиявй (8,6%) ва омода будан ба тарки ин
ҷойҳои вайроншуда (1,3%) аз сӯйи дигар аст.
Ҳамзамон, бояд ёдовар шавем, кя фосилаи бузурге миёни
имконияти молиявй
ва омодагй ба тарки ҷойҳои вайроншуда бо
гамоми аҳли хонавода вуҷуд дорад. Нахостани тарки ватан дар НТҶ ва
вилояти Хатлон нисбат ба вилояти Сугд бештар ҷой дорад, ки ин пеш
аз ҳама, бо мавҷудияти хонаводаҳои бузурги анъанавй дар ду минтақаи
аввал шарҳ дода мешавад.

1,5 М уф ассалтар ниг,: K h ak im o v Р., M ah m a d b ek o v М . “ E nvironm ental change an d forced m ig ratio n scenario
in T a jik ista n ” , w w w .each-for.eu
116 K h ak im o v P. S h., M ah m a d b ek o v M . Sh. Econom ic dynam ics o f la b o u r m igran t rem ittan ces in T ajik istan .,
Ю М T a jik istan , A pril 2009, wyj
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Мувофиқи натиҷаи таҳқиқот дар ноҳияи Носири Хисрав, дар
деҳаи Фирӯза-2 ҳам шӯршавии замин, ҳам баландшавии сатҳи обҳои
зеризаминй дида мешававд ва дар ноҳияи Ҳамадонӣ, дар деҳаи
Навобод (ҷойи сукунати муҳоҷирон) ва деҳаи Мстантова (ҷойи
пешинаи истиқомати муҳоҷирон) - баландшавии сатҳи обҳои
зеризаминй ба мушоҳида расидааст. Сабаби муҳоҷирати иҷбории
аҳолии деҳаи Метантова обхезй дар натиҷаи аз маҷрои худ берун
шудани дарёи Панҷ мебошад, ки бар асари он заминҳои кишт ва
хонаҳои сокинон вайрон шуданд.
Кӯчонидани аҳолй аз мавзеъҳое, ки зери хатари равандҳои
экзогенй қарор доранд, дар ҷумхурй амали маьмулй гардидааст. Тибқи
нақшаи дурнамо кӯчонидани хонаводаҳое, ки зери хавфи экзогенй
қарор доранд, дар давраи солҳои 2000-2004 дар тамоми ҷумҳурӣ бояд
7664 хонавода117 дар давраи солҳси 2005-2010 боз 7200 хонаводаи дигар
кӯчонида мешуданд118. Чунонки аз нақшаи кӯчониш бармеояд, аксари
нохияҳои ҷумҳурӣ зери таъсири ба вуқӯъ пайвастани ҳодисаҳои
экзогенй қарор доранд. Қисми бештари кӯчонишҳо бо сабаби ярчҳо ва
селҳо, ки бештар ба нохияҳои кӯҳистон ва наздикӯҳӣ дар ҷумҳурӣ хос
аст ва обхезиҳо - барои ноҳияҳои воқеъ дар маҷрои соҳили дарёи
Панҷ, ба амал омадаанд.
«Ярчҳо, асосан, дар нохдяҳои наздикӯҳй дар ҷумҳурй (дар
водиҳои Ёвону Обикиик ва Данғара, дар баъзе қисматҳои нохияи
Рӯдакӣ, дар шимоли ҷумхурӣ ин ҳодисаҳо махсусан дар ноҳияҳои Айнӣ
ва Панҷакент) зуд-зуд ба амал меояқд. Дар ин ноҳияҳо ярчи заминҳо ва
бодлесшавии шабакаҳои обёрӣ бинобар ковокии хок дида мешавад.
Дар ноҳияҳои наздикӯҳии ҷумҳурй (меъёри боришот аз 600 то 1500 ммранги хок ҷигарй) бодлесшавии хок аз об ва зангзании об хеле паҳн
гардидааст. Вайроншавии хок аз таьсири бод ё эрозияи бодй дар
ҷануби ҷумҳурй (Шаҳритуз, Қубодиён), дар шимоли чумҳурй
(Конибодом, Ғафуров, Спитамен, Зафаробод), дар шарқи ҷумҳурӣ- дар
нохияи Мурғоби ВМКБ мушоҳида мегардад. Чунонки натиҷаҳои
тахкикоти саҳрой нишон медиҳанд, дар ин нохдяҳо чунин
вайроншавии муҳити зист то
ҳол сабаби муҳоҷирати аҳолй
нагардидаасг. Оилақое, ки дорои муҳоҷирони корй ҳастанд, изҳор
доштанд, ки сабабҳои иқгисода нисбат ба дигар сабабҳо чунин
бартарият доранд.
117 З ам и м аи Қ а р о р и Ҳ укум ати Ҷ ум ҳурии Т о ҷ и ки сто н а з 4 ав гу ста соли 1999.
1,8 З ам и м а и Қ а р о р и Ҳ укум ати Ҷ ум ҳурии 'Гоҷикистон а з 4 м а р т а соли 2005 № 99
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муҳоҷирати мусгақилона, зеро имкониятҳои молиявии
хонаводаҳо махдуданд;
- аксари нурсишшудагон дар ҳолати муҳоҷирони эҳтимолй қарор
доранд ва омодаанд, то дар аввалин фурсати мусоид ҳиҷрат кунанд;
- бо мақсади коҳиш додани оқибатҳои номатлуб, ба ҳокимиятҳои
махаллӣ зарур асг, ки барои пешгирӣ аз сурат шрифтани ҷараёнҳои
номатлуби муҳоҷират тадбирҳои зарурӣ андешанд;
- асосан вайроншавии мухдти зист, ки дар айни замон сабабгори
муҳоҷирати аҳолӣ мешавад, ба офатҳои табий, ба мксли ярчҳо,
обхезиҳо, селҳо ва ғайра иртибот дорад. Вале дуруст нахоҳад буд, агар
ҳамаи онҳоро ба офатҳои табий нисбат бидиҳем. Чунончӣ, таҳқиқи
сифатй нишон дод, то дараҷае ҳодисаҳои зуд-зуд рухдиҳандаи ярчҳо аз
як сӯй натиҷаи сатхл пасти фарҳанги экологии аҳолй ва исгифодаи
нодурусги замин бошад, аз сӯйи дигар сохтани манзил дар ҷойҳое, ки
сохтмон қатъиян манъбуда мебошад, зеро аз он ҷбйҳо селобаҳо
мегузаранд (дар даҳанаи рӯдҳои кӯҳй);
- фарқ миёни муҳоҷир ва ғайримуҳоҷир вайроншавии манзилгоҳ
бар асари офатҳои гуногуни табиӣ барои аввалиҳо дар тафовут ба
дуюмиҳо мебошад;
- ошкор карда шудааст, ки муҳоҷирони иҷборӣ дар аксари ҳолатҳо
бо ҷойҳои пешинаи истиқомат робитаҳои доимй доранд ва дар он
ҷойҳо ба корҳои кишоварзй машғуланд, ки ин ҳам ҳамчун як манбаи
даромади иловагӣ барои ин ханаводаҳо боқй мемонад;
- дар миёни муҳоҷирони кӯчонидашуда аз мавзеъҳои вайроншуда
вобаста ба ҷойи нави сукунат ва шароити фароҳамгардида ва аз рӯйи
дараҷаи қаноатмандии онҳо аз ҷой ва шароит муҳоҷиронро ба се гурӯҳ
чудо кардан мумкин аст:
Гурӯҳи якум онҳое, ки дар маҷмӯъ аз ҷойи нави сукунат
қаноатманданд, гарчй мехоҳанд,
барои корҳои деҳконй замини
бештар ва барои чорво чарогоҳ дошта бошанд. Масалан,
кӯчонидашудагон аз дехди Шинг ба деҳаи Саразми шаҳри Панҷакент
(ин ҷо хавфи ярчу селҳо несг), аз деҳаи Камар (Чорводор) ба деҳаи
Махмадалй Ғаффори нохдяи Кӯлоб (вале дар тафовут бо аввалиҳо
эҳтимоялияти обхезй боқй мемонад, ки метавонад дар оянда сабаби
муҳоҷиршавӣ гардад) мисол шуда метавонанд.
Гурӯҳи дуюмро муҳоҷироне ташкил мекунанд, ки аз ҷойи нави
зист бинобар набудани об барои обёрии зироат ва номусоидиҳои
дигари инфрасохторй қаноатманд набошанд ҳам, аз сабаби бадтар
будани вазъ дар ҷойҳои пешина, ба бозпас омадан омода нестанд,
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вале дар гурӯҳи муҳоҷирони эҳтимолй боқй мемонанд. Мисоли ин
кӯчонидашудашн аз деҳаи Вашанг ба деҳаи Даштикони шаҳри
Истаравшан ва деҳаи Даштикон -2 ноҳияи Ғоннй, аз деҳаи Ревад ба
деҳаи Дашти Қозии ноҳияи Айнӣ, аз деҳаи Метантова ба деҳаи
Навободи ноҳияи Ҳамадонй ва ғайра шуда метавонанд.
Гурӯҳи сеюм онҳое, ки аз як мавзеи вайроншуда ба мавзеи
вайроншудаи дигар кӯчонида шудаанд. (Мисол, аз деҳаи Дашти
ноҳияи Роштқальаи ВМКБ ба деҳаҳои Фирӯза-1 ва Фирӯза- 2, ки дар
охирин шароити зиндагй нисбат ба
якумй беҳгар асг, гарчй
нишонаҳои вайроншавии замин ҳамчунон равшан дида мешавад) ва
онҳое ,ки ихтиёрй ба ин ҷойҳо кӯчонида шуда, ба гурӯҳи муҳоҷирони
пештар, баъдан ва ҳоло муҳоҷиршудаю муҳоҷиршавандаи эҳтимолӣ
шомил гардиданд (онҳое,ки чун муҳоҷирони ихтиёрӣ аз ноҳияи
Шуғнони ВМКБ ва аз шаҳри Кӯлоби вилояти Хатлон ба деҳаи
Фирӯза-2 ноҳияи Носири Хусрав кӯчонида шуда будавд) ва ғайра.
- барои аксари муҳоҷирон бшюбар вайроншавии муҳити зисташон
муҳоҷират кардан ягона роҳи халосй аст;
Муҳоҷирати солҳои 1930-1970- иҷборан аз тарафи давлат барон
аз худ кардани заминҳои паргов
кӯчонвдашударо тачрибадор
номидан мумкин а с т ;
- онҳое, ки дар мавзеьҳои вайроншудаи муҳити зисг зиндагиро
идома медиҳанд, гарчи нишонаҳои вайроншавӣ ба мисли шӯршавии
заминҳо, сатхи баланди обҳои зеризаминй, биёбоншавӣ ва гайра
баръачо дида мешавад, вале ҷойи сукунаташонро тарк наменамоянд бо
он шарҳ дода мешавад, ки онҳо манбаъҳои дигари даромад доранд ё
худ манзшш онҳо осеб надидааст, ё ин ки намехоҳанд мавзеъҳои
бобоиро тарк кунанд ва гайра. Ҳангоми набудани омилҳои ҷиддии
«маҷбуркунанда» чунин хонаводаҳо аз нигоҳи муҳочират ғайрифаъол
боқй мемонанд, вале ба
шумори муҳоҷирони эҳтимолй дохил
мешаванд;
- гурӯҳи муҳоҷирони эҳтимолие пайдо шудаанд, ки бо муҳити зисг
пайваста буда, дар муқоиса ба онҳое, ки дар асри XX маҷбуран барои
аз худ кардани заминҳои партов кӯчонида шуда буданд, худашон
омодаанд ба ҷойҳои дигар кӯч бавданд, вале мустақилона имконияти
анҷом додани ин корро надоранд ва ба кӯмаки давлат эҳтиёҷ доранд.
- шаҳрвандоне, ки ҷойҳои тарк накардаанд аммо мехоқанд он
ҷойҳоро тарк кунанд, низ мавҷуданд, масалан деҳаи Метантоваи
ноҳияи Ҳамадонй), гарчи хонахои онҳо аз таъсири ярчҳо, обхезиҳо,
селҳо каму беш осеб дидаанд, аммо онҳо кӯчидан нахостанд. Ин
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гурӯҳро ба шумораи муҳоҷирони эҳтимолй нисбат додан мумкин аст,
чунки обхезиҳо ва тагйирёбии маҷрои дарёи Панҷ, баҳор ва тирамоҳ
дар аснои обхезиҳо
ба гуфтаи сокинони ин маҳал, то ҳол хавфи
такроршавии обхезй вуҷуд дорад;
- ғайримуҳоҷироне, ки имкони тарки ҷойҳои хавфнокро доштанд,
аммо ин корро накарданд, гарчи ба онҳо чунин имконият фароҳам
оварда шуда буд ва аз ҷониби давлат қитъаҳои замин барои сохтмон ва
расонидани кӯмак дар сохтани манзил дар ҷойҳои нав фароҳам карда
шуда буд, вале онҳо аз ин имкониятҳо истифода накардаанд. Баъзеҳо,
ҳатто қитъаҳои замииро фурӯхтанд (мисол, деҳаи Қиблаии ноҳияи
Рӯдакй). Он гурӯҳҳое, ки умуман фикри кӯчиданро надоранд (хонаҳои
онҳо ҳанӯз осеб надидаанд), ба исгиснои такрори ҳодисаҳои ярч, ки ба
зиндагии онҳо хатар дорад, онҳо, ки ҳамарӯза вайроншавии хонаҳои
худро мушохида мекунанд,, вале ба онҳо ёрии дубора расонида ва
қитьаҳои нави замин чудо карда намешаванд;
- гурӯҳи дигаре ҳам фарқ карда меистад, ки дар вақгаш аз ҷониби
давлат кӯчонида шуда, бо хона таъмин карда шуда буданд, вале айни
замон мавқеи ноустувор ё калавиданро ишғол менамоянд. (тарзи
зиндагии калавандагӣ байни ҷойҳои зодгоҳ ва ҷойҳои нави сукунат).
'<■
Пешниҳодҳо
•Дар оянда идома додани таҳқиқҳо бо дарназардошти он
махдудиягҳое, ки ҳангоми таҳқиқи EACH- FOR мушоҳида гардид,
мувофиқи матлаб хоҳад буд. Ба назари мо, дар таҳқиқҳои оянда
модулҳои
алоҳидаи
пурсишномаҳо
барои
муҳоҷирон
ва
гайримуҳоҷирон (сохторй ва нимасохторй) таҳия ва истифода карда
шаванд ва дар онҳо марзҳои байни намудҳои гуногуни вайроншавии
муҳити зисг дақиқан муайян шуда бошанд.
•Таъсиси комиссияе, ки бояд давра ба давра аз шароити зиндагии
кӯчидагон хабар тирад ва мушкшшҳои мавҷударо баррасӣ, дараҷаи
иҷрои вазифаҳои мақомоти масъулро арзёбй намуда, ба хукумат
гузориш омода со:зад.119 Чунин тартиб дар ниҳояти кор боиси
беҳшавии вазъи кӯчидагон ва ҳифзи ҳукуқҳои онҳо мегардад.
•Иқгидори Кумитаи ҳолатҳои фавқуллода ва мудофиаи гражданӣ
(КҲФ) дар кишвар тақвият дода шуда аз кумакҳои ташкилотҳои
байналмилалй судмавдона истифода бурда шавад.
1,9 Ба ин комиссия бояд инчунин намояндагони худи кӯчидагон ҷиҳати таъмини шаффофияти
бештар шомил карда шаваид.
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•Ҳангоми кӯчонидани аҳолй бояд қонуниятҳои муҳоҷират ба
назар шрифта шаванд, яъне аҳолй ба ҷойҳое кӯчонида шавад, ки
нисбат ба ҷойҳои пешинаи сукунат бамаротиб беҳтар бошанд. Дар он
сурат аз хароҷоти беҳудаи маблағҳо ҷилавгирӣ хоҳад ш уд.
•Дар амри кӯчониданҳо ба эътибор гарифтани таҷрибаи мусбат ва
такрор нашудани таҷрибаи манфй зарур аст.
•Далели вайроншавии муҳити зист ва тагйироти икдим дар
Тоҷикистон мушоҳида мешавад; (мухим нест, ки он бар асари
гармшавии умумиҷаҳонй чун натиҷаи ихроҷи С 02
ё таъсири
фаъолшавии офтоб ба амал меоад) ва бо назардошти он тадбирҳо бо
мақсади камсозии осори манфӣ ва наҷотёбй аз кӯчиши шумораи азими
аҳолй дар дохили кишвар ва хориҷ аз он, инчунин ҳифзи ҳадди аксари
биогуногунй ва таъмини ҳамнавоин инсон бо табиат, андешида шавад.
•Зарур аст, ки қувваи вазоратҳо ва муассисаҳои марбута ба
беҳсозии сифати замин ва мубориза алайҳи чунин намудҳои
вайроншавии мухдти зист: шӯршавй, шусташавии хок, биёбоншавй,
камшавии масоҳати ҷангалзорҳо, баландшавии сатҳи обҳои
зеризаминй, бо мақсади пешгирй аз ҷараёнҳои номатлуби муҳоҷират
равона карда шавад.
•Зарур аст, ки ҷиҳати беҳшзии вазъи муҳити зист дар ҷойҳои
вайроншуда ва пешгирии муҳочирати оммавии аҳолй тадбирҳои
саривакдй андешида шаванд, зеро айни замон омилҳои нигохдоранда
набудани хоҳиши тарки зодгоҳ, надоштани имконияти молиявй,
мавҷудияти дигар манбаъҳои даромад ба мисли муҳоҷирати корни
хориҷӣ ва дохилй ва тайра амал мекунанд.
•Бинобар он ки 60% оби Осиёи Марказй дар Точикистон тамаркуз
ёфтааст ва чунонки офатҳои охирй нишон доданд, онҳо бо об
пайвасгагй доранд, зарур аст, ки маблагҳои бештар ҷиҳати амалй
кардани корҳои соҳилмустаҳкамк;'/нй ва поксозии маҷроҳо аз регу санг
барои пешгирии окибатҳои манфй, инчунин пешгарй аз вайроншавии
замин бар асари обдиҳии барзиёд, ки сабаби шуста шудани қабати
ҳосилхези хок ва баландшавии салхи обҳои зеризаминй мегардад ва дар
ниҳояти кор ба вазъи иқгисодии хонаводаҳо ва саломатии онҳо
таъсири манфй расонида, дар навбати худ чун омили афзоиши
муҳоҷирати аҳолӣ аз ҷойҳои
вайроншуда мегардад, тадбирҳо
андешида шаванд.
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Манбаъ: Маълумоти омори расмй ва маълумоти дурнамо
Таҳдили зичии аҳолӣ шпион медиҳад, ки дар соли 1989 ба ҳар
як км. кв. 35,6 нафар исгиқоматкунанда рост меояд, дар соли 2010 ин
нишондиҳанда ба 53,4 нафар ва дар соли 2017 ба як км. кв. 61,8 нафар
исгиқоматкунанда рост меояд.
Нишондиҳақца оид ба шумораи аҳолии истиқоматкуианда дар
чумҳурӣ_______ __________ г_ _ _ ________
'
___ __________
р/т
1.
2.

Нишондиҳандаҳо

Солҳо
2012
2013
7807,2 7987,4

Шумораи аҳолии
доимй (ҳазор нафар)
56,0
Шумораи
■щоматкунандаҳо ннафа^
I км. кв

57,2

2014
8161,1

2015
8352,0

2016
8551,2

2017
8700,С

50,4

58,6

60,0

60,5

Илова бар ин, таҳлили шароити манзилии аҳолй нишон медиҳад,
ки ба ҳисоби миёна дар ҷумҳурй ба ҳар нафар 8,7 м.кв, майдони
истиқоматй рост меояд. Ин нишондиҳанда ба ҳар як нафар сокини
аҳолии деҳот дар даҳсолаи охир кам шуда, 6,8 м.кв - ро ташкил
медиҳад. Махсусан, ин нишондиҳанда дар вилояти Хатлон ва ноҳияҳои
тобеи ҷумхурӣ нисбатан паст буда, мутаносибан 6,4 ва 8,0 м. кв - ро
ташкил медиҳад.
То соли 2020 бозори меҳнат аз ҳисоби афзудани пешниҳоди қувваи
корй ба андозаи сеяк меафзояд. Талабот нисбат ба кувваи корй чи туна
хоҳад буд, ба сиёсати иктисодӣ ва иҷтимоию меҳнатии давлат
вобастагй дорад.
Мутобиқ набудани дараҷаи афзоиши нишондиҳандаҳои иқтисодӣ
бо чунин дараҷаи баланда зиёдшавии аҳолӣ ба нарасидани ҷойҳои
корй оварда дар ҳалли масъалаҳои ба инкишофи ҷамъият вобаста
монеаҳои ҷиддй эҷод карданаш аз эҳтимол дур нест.
Дар ин раванд ташкили муҳоҷирати дохилии аҳолй барои ҳалли
масъалаҳои шугпи аҳолӣ ва танзими бозори меҳнат, тақсими
самараноки кувваҳои корй барои истифодаи заминаҳои модции
мавҷуда, метавонад таъсири назаррас дошта бошад. Албатта, он ҳам аз
чигунагии банақшагирӣ ва танзими давлатии ин раванд вобаста аст.
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17. ТАҲЛИЛИ МАСЪАЛАҲОИ О М О РИ И М УҲОҶИРАГИ
МЕҲНАТИ ДАР ҶУМ Ҳ УРИ И ГОҶИКИГТОН
Баҳисобгирии муҳоҷирати аҳолӣ ва тахдили омории вазъи он, яке
аз шаклҳои мушкили ҷамъоварии маълумот дар бораи аҳолй
мебошад.
Баҳисобгирии рафти муҳоҷирати дохилӣ ва хориҷӣ аз ҷониби
идораҳои гуногун бо татбиқи усулҳои гуногун сурат мешрад.
Дар амалияи ҷаҳонӣ се усули нисбатан паҳншудаи ҷамъоварии
маълумоти оморй дар бораи муҳоҷират дида мешавад: баҳисобгирии
аҳолй, таҳқиқоти интихобй ва баҳисобгирии ҷорӣ (бақайдгирии
шаҳрвандон ва ғайра).
Таъмнни иттилоотни оморӣ дар шакли мониторинги ҳаракати
рафти муҳоҷират дар асосҳои зайл анҷом дода мешавад:
• баҳисобгирии аҳолй, ки яке аз оморҳои дақиқ ба шумор меравад
ва ин пурсиши аҳолӣ хеле сермасраф буда, бо даотгнрии
созмонҳои байналмилалй дар 10 сол як маротиба гузаронида
мешавад;
• маълумот оид ба раванди муҳоҷират, ки бо роҳи таҳқиқи маҷмуи
интихобй ба даст омадааст; пурсишҳои иҷтимой, ки аз тарафи
пажӯҳишгоҳҳои илмй, созмонҳои байналмилалй,
вазорату
вдораҳое, ки ба муҳоҷират сару кор доравд;
• маълумот овд ба муҳоҷират ва баргашти муҳоҷирон ба
Ҷумхурии Тоҷикистон тавассути варақаи бақайдгирии
муҳоҷират, ки дар гузаргоххои сарҳадӣ ба рэҳ монда шудааст ва
ҳадафи он муайян намудани теъдоди шаҳрвавдони ҶТ мебошад.
Омӯзиши раванди муҳоҷират айни замон ба иттилооти омории
хеле васеъ асос ёфтаасг. Дар Тоҷикисгон сарчашмаҳои гуногуни
маълумоти оморй дар бораи муҳоҷирати аҳолй мавҷуданд. Яке аз
сарчашмаҳои асосӣ гузаронвдани бахлсобгирии аҳолй (бо шумули
микробахисобгириҳо) ва хисобҳои ҷорй мебошад. Омори вдора низ
аҳамияти мухим дорад. Бо дарназардошти ин, ҳангоми тахдиқи амиқи
масъалаҳои муҳочират бояд маълумоти ҳамаи сарчашмаҳо бо
расидагй ба қиёс ва ҳаммонандии онҳо иегифода бурда шаванд.
Дар низоми сарчашмаҳои асосии иттилоот оид ба муҳоҷират
баҳисобгириҳои аҳолӣ мавқеи хоса доранд, ки иборат аз раванди ҷамь
кардани маълумоти демографӣ ва иҷтимоӣ буда, ҳар як
истиқоматкунавдаи кишвар ё минтақаи алохвдаро то ба замони
муайяни вақт муайян мекунад. Дар маълумоти шумораи дар бораи
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аҳолӣ, ки дар натиҷаи баҳисобгирй омд ба ҳар як шахе (чине, рӯзи
таваллуд, донистани забонҳо, шаҳрвандӣ, мшшат, вазъи оиладорй,
тавсифоти таҳсилотй, сарчашмаҳои даромад, шуғл, фаъолияти
иқтисодӣ ва гайра) ба даст оварда мешаванд, маълумот дар бораи
муҳочират низ дохил карда мешавад.
Маълумот дар бораи муҳоҷират аз рӯйи гурӯҳҳои синнусолии
алоҳида, миллат, вазъи оилавй, ба даст оварда мешавад. Ғайр аз ин,
ҳамаи таҳқиқҳои ҷомеашиносй низ ҳамчун як сарчашмаи маълумот
дар бораи муҳочирати аҳолӣ ба ҳисоб мераванд. Моҳиятан, гаҳқиқҳо
метавонанд сегона бошанд; оморӣ, ҷомеашиносй ва омехта.
Баҳисобгирии аҳолй дар собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ мунтазам
гузаронида мешуд. Дар аксари ин бахдсобгириҳо ба шрифтани
маълумот дар бораи муҳоҷирати аҳолй диққати ҷиддй дода мешуд.
Дар шароити комилан мавҷуд набудани маълумота дигар доир ба
муҳочирати аҳолй, танҳо баҳисобгириҳо муддати зиёде ҳамчун
сарчашмаи ягона ва боэътимод барои ба даст овардани ма.ълумоти
оморӣ хидмат мекарданд. Масалан, дар бахдсобгирии аҳолй дар
солҳои 1937, 1939,1959 саволҳо дар бораи муҳоҷират бинобар нодида
гирифтани нақши муҳоҷират, вазифаю сабабҳои он, инчунин террори
оммавй ва табъидҳои ичборй шомил нагардида буданд. Аммо дар
солхои баъдй зиёд шудани таваҷҷуҳ ба муҳоҷирати аҳолй, гирд
овардани маълумот доир ба он дар рафти баҳисобгирии аҳолӣ дар
солҳои 1970, 1979 ва 1989 зарур гардид.
Равандҳои муҳоҷиратӣ, ки пас аз пошхӯрии Иттиҳоди Шӯравй
дар Тоҷикистон ба амал омаданд, ба вазъи сиёсй, иҷтимой ва
иқтисодии кишвар, сатҳи зиндагй ва некӯаҳволии аҳолй, хусусиятҳои
сифатию миқдорӣ ва сохтори аҳолй, вазъи бозори меҳнат, сатқи шуғлу
бекорй ва бисёр ҷанбаҳои дигар таъсири амиқе расониданд. Айни
замон робитаи мутақобилае низ вуҷуд дорад ва он вобаста аст ба
масьалаҳои иктисодии давраи гузариш ва таъсири он ба тагаири
хусусият ва рафти муҳоҷират, ки дар маҷмӯъ ба афзоиши фаъолияти
муҳоҷиратии ахолии Тоҷикистон ва рафтани аҳолй ба хориҷи
кишвар, зоҳир гардиданд. Барок омӯхтани
чунин намудҳои
муҳоҷират усулҳои мушоҳидаи гуногуни оморй зарур асг, аз ҷумла;
баҳисобгирии ҷорй, таҳқиқот, пурсишҳо, муқоисаи маълумоти аз
сарчашмаҳои гуногуни баҳисобгириҳои бадастомадаи аҳолӣ.
Муҳоҷираги меҳнатй ба хориҷа аз рӯйи вусъати миқцор ва ҳаҷм аз
ҳама намудҳои муҳоҷират дар Ҷумхурии Тоҷикистон муҳимтар аст,
зеро болоравии шуғли аҳолӣ, паст шудани сатҳи бекорй дар кишвар
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ба баланд шудани сатҳи зиндагии мардум мусоидат мекунад. Ҷиҳати
мусбии муҳоҷирата меҳнатӣ ба хориҷа - ин даромадҳои калони
иловагии он хонаводаҳоест, ки аз онҳо касе барон «даромад кардан»
ба хориҷ рафтааст. Аз як ҷиҳат агар ин ба зиёд шудани даромади
умумй ва сатҳи баландтари зиндагӣ таъсир расонда бошад, аз сӯйи
дигар муҳоҷирати меҳнатӣ ба хориҷа ба пастшавии дараҷаи
шиддатноки
дар бозори меҳнат мусоидат менамояд. Бинобар
набудани имконияти пайдо кардани ҷойи кор дар ҷумхурй,
муҳоҷирони меҳнати сафи бекоронро зиёдтар намуда, боиси боло
рафтани сатҳи умумии бекорй мегардиданд.
Солҳои охир на танҳо ҳаҷми муҳоҷирати меҳнатй меафзояд,
балки самтҳои он низ дигар мешаванд. Аз ин рӯ, мушохдцаҳои
омории доимй дар баробари ин падида заруранд, зеро ин падида ба
рушди иҷтимоию иқтисодии ҳам кишварҳои ҷалбкунандаи қувваи
корӣ ва ҳам кишварҳои интиқолдиҳандаи қувваи корй таъсир
мерасонад. Вале методологияи баҳисобгирии ин намуди муҳоҷират
ҳанӯз то ба охир такмил наёфтаасг.
Мутобиқи муқаррароти қарори Ҳукумати ҶТ оид ба бақайдгирии
муҳоҷираги шаҳрвандони ҶТ ба ҳориҷи кишвар ва бозгашт аз хориҷа
(дар таҳрири қарори Ҳукумати ҶТ аз 31.10.2009, №622, аз 1.08.2011,
№383, аз 07.08.2014, №532, аз 02.07.2015, №477) вазифаи бақайдгирии
рафтуомади муҳоҷирони меҳнатй аз дигар давлатҳо ба зиммаи
Хадамоти муҳоҷирати Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шугли аҳолии
Ҷумхурии Тоҷикистон, Вазорати накдиёти ҶТ, Раёсати қушунҳои
сарҳадй, Кумитаи давлатии амнияти миллӣ ва Хадамоти гумруки
назди Хукумати ҶТ гузошта шудааст.
Корти муҳоҷиратии Хадамоти муҳоҷирата Вазорати меҳнат,
муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҶТ-ро низ дар фурудгоҳҳо ва истгоҳҳои
рохи оҳан, пеш аз гузаштан аз тафтиши гумрукӣ дастрас намудан
мумкин аст. Корти муҳоҷиратии Федератсияи Россия -ро дар
фурудгоҳҳо, истгоҳҳои роҳи оҳан ё дар нуқгаи гузариш тавассути
мақомоти сарҳадӣ дастрас намудан мумкин мебошад. Дар як қатор
фурудгоҳҳои ФР сисгемаи иттилоотии электронй ворид карда
шудааст. Он имкон медиҳад, ки корти муҳоҷирй ба таври автоматй
дар кабинета назорати шиносномаҳо пур карда шавад.
Дар робита бо ин, дар мадди аввал эътимоднокии сарчашмаҳои
оморй оид ба муҳоҷирати меҳнатӣ меистанд, ки ҳангоми ташаккули
сиёсати муҳоҷират истифода бурда мешаванд.
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Тахдили низоми ҷамъоварии маълумот дар бораи муҳоҷирати
меҳнатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон нишон медиҳад, ки чунин
мушкилот дар ин соҳа вуҷуд дорад:
- Баҳисобгирии нопурраи муҳоҷирони меҳнатй. Дар гузаргоҳҳо пур
кардани корти муҳоҷиратӣ хосияти ихтиёриро дорад, на балки
маҷбурй
- Набудани ҳамоҳангӣ байни Хадамоти муҳоҷирати Вазорати меҳнат,
муҳоҷнрат ва шуғли аҳолии ҶТ ва Хадамоти сарҳадии КДАМ ҶТ
- набудани низоми автоматии коркарди маълумот;
- набудани низоми ягонаи бақайдгирии муҳоҷирони меҳнатӣ;
- набудани махзани ягонаи маълумотҳо;
- набудани таҷҳизоти хрзиразамон дар нуқгаҳои назоратй;
- набудани ҷойҳои махсус барои кормандони Хадамоти муҳоҷират
дар нуқгаҳои назоратй
Намояндагони мақомоти ҳокимияги давлатй оид ба тахдили
пурраи муҳоҷирати меҳнатй ба дигар давлатҳо мушкилй мекашанд, ки
ин барои қабули қарорҳои идоравй дар соҳаи муҳоҷират имкон
намедиҳад. Айни замон дар Тоҷикисгон, пеш аз ҳама лозим аст, ки
бақайдгирии муҳоҷирати меҳнатй ба таргиб дароварда шавад. Барои
•ин маҳзани ягонаи маълумотҳо бояд ташкил ва такмил ёбад.
Тахдили гузаронидашуда ншион медиҳад, ки идоракунии раванди
муҳоҷират дар кишварамон сол то сол такмил ёфта истодааст. Вале,
бо вуҷуди ин, ҳанӯз ҳам масьалаҳое боқй мондаанд, ки бояд ҳалли
худро ёбанд.
Намудҳои гуногуни муҳоҷираг, ҳамдигаривазкунии онҳо, тагйир
ёфтани мақоми муҳоҷирон, нияти онҳо ва ғайра барои вуҷуд
доштани низший ягонаи универсалии бакайдгирй имкон намедиҳад.
Айни замон мавҷудияги ҳамзамон якчанд системаи бақайдгирй
асоснок аст, чунки ин имкон медиҳад, ки категорияҳои алохидаи
муҳоҷирон ба қайд гирифта шаванд. Бо нигоҳ доштани шаффофияти
сисгемаҳо ва инчунин принсипҳои фаҳмои амали онҳо, имконият ба
вуҷуд меояд, ки маълумотҳои дар доираи ҳар яки онҳо
ҷамъовардашуда тахдил карда шавақц.
Бахисобгирии муҳочирати мехдатиро ба мисли муҳоҷирони дар
дигар намудҳои муҳоҷират ширкатдошта,
тавассути методҳои
дигари гуногуни оморӣ амалӣ кардан мумкин аст. Аз соли 2000 дар
Тоҷикистон чун дар кишварҳои ИДМ, ҳисоботи омориро нисбат ба
шаҳрвандоне, ки барои кори пардохтшаванда ба хориҷи кишвар
сафар мекунанд, ба роҳ мондаавд.
161

https://bikhon.tj/

Ҳисоботи оморӣ аз рафти муҳоҷирати мехнатӣ ба хориҷа ҳар
нимсола аз ҷониби Хадамоти
муҳоҷирати
Вазорати меҳнат,
муҳоҷират ва шугли аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон анҷом дода
мешавад. Ба варақаҳои мушоҳидаи оморй аз рафти муҳоҷирати
меҳнатӣ нишондиҳандаҳои зерин: ҳайати ҷинсию синнусолй, сатҳи
таҳсилоту ихтисос, тарафи пазиранда (барон шаҳрвандони ҶТ) ва
кишвари таркшуда (барои шаҳрвандони хориҷӣ дар ҶТ), шакли
ҷалбшавӣ, ба кор таъмин шудан ва масъалаҳои дигар шомил карда
шудаанд.
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18. МУҲОҶИРА ГИ МЕҲНАТИ БА ХОРИҶА
Муҳоҷирати аҳолӣ, алалхусус муҳоҷирати меҳнатӣ дар ҷаҳони
имрӯза ба яке аз масъалаҳои глобаиии ҷомеаи ҷаҳонй мубаддал
гаштааст. Мутобиқи ахбороти Созмони Милали Муггаҳид
коршиносони ин созмон, то соли 2050 шумораи муҳоҷирон дар
ҷаҳон ба 405 млн. нафар хоҳад расид. Мутобиқи дурнамои Созмони
Милали Муттаҳид, коршиносон бо сабабҳои нооромиҳои дохилй ва
байнидавлатй дар кишварҳои Шарки Наздик ва офатҳои табий
таъкид, намуданд, ки дар давоми даҳсолаҳои наздик теъдоди
муҳоҷирон дар ҷаҳон то 1 млрд, нафар афзоиш меёбад.
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар да вран имрӯзаи тарақкиёти худ,
ҳамчун давлати дорой сатҳи баладди муҳодират арзёбй гаштааст.
Тоҷикистон на танҳо иштирокчии фаъоли раванди муҳочдрати
меҳнатии беруна ва давлати интиқолдиҳандаи кувваи кори, балки
ҳамчун давлати фаъоли қабулкунандаи муҳоҷирони меҳнати аз
кишварҳои ry h o i у ни ҷаҳон дар арсаи байналмилалй шинохта
шудааст.
Соли 2001 Хукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Конвенсияи
байналмилалй оид ба ҳифзи ҳукуки коргарони муҳоҷир ва аъзои
•с оилаҳои онҳо, ки аз тарафи Созмони Милати Муттаҳид моҳи
декабри соли 1990 қабул гардида буд, ба тасвиб расонид. Кишвар
созишнома дар бораи ҳамкорй дар соҳаи муҳочирати мехдатй ва
ҳифзи иҷтимоии коргарони муҳочир дар ИМА, инчунин ҳамкорй
дар
мубориза бар зидци муҳоҷирати ғайриқонуниро ба имзо
расонд.
Заминаи қонунгузорй одц ба муҳоҷирати меҳнатӣ дар
моддаи 24-и Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дарҷ гардидааст,
ки ҳукуқи шаҳрвандонро ба ҳаракати озод ва интихоби ҷойи
истиқомат, роҳи берун рафтан аз кишвар ва бозгашт ба онро
муқарар мекунад. Чаҳорчӯбаи умумии қоидаҳои муҳочират аз
ҷониби Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи муҳоҷират», ки
дар соли 1999 тасдиқ карда шуда, соли 2010 ва 2018 ба он иловаҳо
ворид карда шуданд, таъмин карда мешавад.
Аз соли 2000 инҷониб Хукумати Ҷумхурии Тоҷикисгон як қатор
тадбирҳои сиёсиро барои танзими муҳочирати меҳнатй татбиқ карда
истодааст. Ин тадбирҳо асосан дар баррасй ва такмили заминаҳои
меъёрй ва ҳукуқй, тахкими низоми монитор™™ муҳоҷират ва рушди
омӯзишҳои касбӣ барои муҳоҷирони меҳнатй таҷассум мегарданд.
Бо вучуди ин, бозори мехнат дар кишвар то ҳол тавассусги тавсеаи
бемайлони шуғли гайрирасмӣ ифода меёбад. Яке аз сабабҳои сатҳи
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маълумотнокии пасти муҳоҷирон дар бораи қонунгузорй ва
имкониятҳои шуғл мебошад (масалан, квота барои кувваи корни
хориҷӣ дар Россия), ки он бо гирифтани ичозати кор ва бақайдгирй
тавассути миёнаравҳо ва бо арзиши балантар анҷом меёбад (СБМ
соли 2015).
Д ар давоми солҳои 2000-2019 сиёсати муҳоҷирати давлатй асосан
ба мубориза бар зидди муҳоҷирати ғайриқонунӣ тавассути
ташаккули асосҳои ҳуқуқӣ ва механизмҳои иктисодй барои
ҳамоҳангсозии раванди муҳоҷират нигаронида шуда буд. Соли 2002
Барнома оид ба муҳоҷирати хориҷии шаҳрвандони Ҷумхурии
Тоҷикистон барои солҳои 2003-2005 қабул шуда буд. Соли 2004
қарори Хукумати ҶТ оид ба «Механизми назорати муҳоҷират»,
инчунин марҳилаи навбатии «Барномаи миллим муҳоҷирати хориҷӣ
барои солҳои 2006-2010» қабул карда шуд. Бо назардошти он, ки
Россия кишвари асосии қабулкунанда аст, соли 2004 Созишнома
«Оид ба ҳимояи ҳуқуқи шаҳрвандони Ҷумхурии Тоҷикистон дар
Федератсияи Россия ва шаҳрвандони Федератсияи Россия дар
Ҷумхурии Тоҷикисгон», инчунин Барномаи ҳамкорӣ дар мубодилаи
меҳнат аз ҷониби ҳукуматҳои Точикисгон ва Россия ба имзо
расиданд. Дар доираи ин созишномаҳо, Хукумати Ҷумҳурии
Тоҷикисгон таъмини кувваи корни дорой сатҳи муайяни ихтисоси
мавриди талаби бозори меҳнати Россияро кафолат медиҳад, Дар
навбати худ маъмуриятҳои вилоятҳои Россия созишномаҳои
шартномавии меҳнатӣ, сугуртаи иҷтимой, ҳифзи ҳукуқи онҳо ва
таъмини шароити мусоиди зист ва корро кафолат медиҳанд (Ҷонз ва
Блек, с.2007).
Як гурӯҳи корни муштарак барои ҳалли масоили марбут ба
татбиқи Созишномаи мазкур созмон дода шуд, ки вохӯриҳои
мунтазамро дойр ба ин мавзуъ ташкил мекунад. Дар соли: 2012,
кишварҳо «Ёддошти тафоҳум оид ба тасмимҳои Ҷумҳурии
Тоҷикистон ва Федератсияи Россия ҷиҳати рушди минбаъдаи
ҳамкорй дар соҳаи муҳоҷират»-ро ба имзо расониданд. Дар асоси
Ёддошти тафоҳум ва дар натиҷаи кори муштарак ду санади муҳим ба
имзо расид, ки аз тарафи парлумонхри кишварҳо ба тавсиб
расидааст, ин санад зиёд намудани муҳлати бақайдгирии
муҳоҷиронро то 15 рӯз ва мухдати бақайдгирии кориро то ба 3 сол
иҷозат медиҳад. Ин санадҳо шароити истиқомат ва бо кор таъмин
намудани муҳоҷирони мехдатй-шаҳрвандони Ҷумҳурии Точикистонро дар Федератсияи Россияро беҳтар намуданд. Қобили зикр
аст, ки масъалаҳои муҳоҷирати меҳнатй мунтазам дар доираи
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Комиссиям байниҳукуматй оид ба ҳамкории иқтисодӣ байни
Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Федератсияи Россия мавриди баррасӣ
қарор мегиранд.
Ҳамаи созишномаҳои дуҷонибаи дар боло зикршуда, барои ба
расмият даровардани мақоми муҳоҷирони меҳнатӣ дар кишвари
қабулкунанда ва ба таъмини пешниҳоди шуғлу кафолати иҷтимой
равона карда шудаанд, қабули онҳо бо сабаби ҳолатҳои шадиди
сӯиисгифода ва вайронкунии ҳукуқи гузоришшудаи муҳоҷирон дар
Россия :зарур шуданд. Барои ба таври дақиқ амалӣ кардани қарорҳои
ҳукуматӣ, иттиҳодияи диаспораҳои мухталифи Тоҷикистон дар
Россия барои расонвдани кӯмаки ҳукуқӣ ба муҳоҷирони тоҷик дар
асоси ихтиёрй, хайрхоҳона ё тиҷоратӣ таъсис дода шуданд.
Ҷумҳурии Тоҷикистон бо Федератсияи Россия, Ҷумҳуриҳои
Қазоқистон, Қиргизисгон ва Беларус созишнома оид ба муҳоҷирати
меҳнатй ба имзо расонид. Бинобар ин, Ҳукумат барои ҳалли масоили
марбут ба муҳоҷират таваҷҷуҳи махсус зоҳир менамояд. Беш аз 10
сол мешавад, ки Созишномаи байнихукумагии дуҷониба оид ба
ҳифзи ҳуқуқҳои коргарони муҳоҷир, инчунин алоқаҳо дар сатҳи
байниидоравй, байниҳукуматӣ, байнипарлумонй ва байниминтакавӣ
амал мекунад.
Айни замон 4 лоиҳаи Созишномаҳои байни Ҳукумати Феде
ратсияи Россия ва Хукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ҳамкорӣ
дар соҳаи муҳоҷират, оид ба реадмиссия ва дар бораи ҳамкорй дар
соҳаи таъминоти иҷтимоӣ (нафақаи сугуртавй) мавриди баррасии
тарафҳо қарор доранд.
Инчунин, Созишнома байни Хукумати Чумҳурии Тоҷикистон ва
Ҳукумати Ҷумҳурии Қазоқисгон дар бораи тартиби будубоши
шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Ҷумхурии Қазоқистон ва
шаҳрвандони Ҷумхурии Кдзокдсгон дар Ҷумхурии Тоҷикисгон дар хусуси
то 30 рӯз озод намудани шаҳрваццони тарафҳо аз бақайдгузорй дар
қаламрави якдигар ва. тамдиди мухдати бакайдгузорй то 90 рӯз, ба имзо
ртсид.
Соли 2011 « Стрататши миллии муҳоҷирати меҳнаттш шаҳрвандони
Ҷумхурш! Тоҷикистюн барои солҳои 2011-2015» барои мусоидат ба
гатбиқи «Стратеп«п;[ миллии рушд (СМР)-и Ҷумҳурии Тоҷикистон барои
.давраи то соли 2015» кдбул гардид. Хдцафҳои асосии Стратегиям миллӣ на
чанҳо назорати рава]здҳои муҳоҷират, балки инчунин баланд бардоштани
сатҳи >яалака ва иктидори муҳоҷирони меҳнатӣ тавааути омӯзишҳои
касбй пеш ;о сафар кардан аз кишвар ва баланд бардоштани сатҳи
фақмиши накдш онҳо дар равандҳои рущди давлати аслиро пешбинй
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менамояд. Вале, ягон механизми равшан ва чолиб ҷиҳати хавасманд
кардани бозгаигга муҳоҷирони балащдахтисос ба хона, аф:залият додан ба
ҳамгироии нави онҳо ба сатҳи мувофики бозори мехдат ва фароҳам
овардани шароити мусоид барон сармоягузорӣ ва пасандозҳо (интиқоли
маблагҳо) ба таври устувор вучуд надорад (СБМ, с.2010).
Бо вуҷуди ин, мисолҳо гоҳ-гоҳ пайдошаванда мебошанд. Аз як тараф,
ташкили омӯзишҳои мунтазами касбй маблағ талаб мекунанд, дар ҳоле.
ки аз тарафи дигар, омӯзиш маҷбурӣ нест ва акеари муҳоҷирон
мусгақилона сафар карданро бе фарошрии омӯзиш пеш аз сафар интихоб
мекунанд. Ҳамаи Созишномаҳои дздзонибаи дар боло зикршуда барон ба
расмият даровардани мақоми м;уҳоҷирони меҳнатй дар кишварҳои
қабулкунанда ва таъмини пешниҳоди шуғл ва кафолати иҷгамой равона
карда шудаанд. Онҳо бо сабаби ҳолатҳои шадиди сӯйисгифода ва
вайронкунии хукуқи гузоришшудаи муҳоҷирон дар Россия зарур шуданд.
Барой ба таври дақиқ амалӣ кардани қарорҳои хукуматй, итгиҳодияи
диаспораҳои гуногуни Тоҷикисгон дар Россия барои расонидани кӯмакк
хукуқй ба муҳоҷирони точик дар асоси ихтиёрй, хайрхоҳона ё тиҷоратӣ
таъсис дода шудаанд.
Дар ин замина бо кдрорҳои дахлдори Ҳукумати Ҷумхурии
Тоҷикистон Хадамоти муҳоҷират ва сохторҳои он дар ҳамаи вилоят ва
шаҳру нохияҳои ҷумхурӣ ва Намояндагии Вазорпги меҳнат, муҳоҷират ва
шуғли аҳолии дар ФР оид ба масьлахои муҳоҷират таъсис дода шуданд.
Хдмчунин, муассисаҳои сохаи таҳсилоти ибтидоии касбй ба тобеияти
вазорат дода шудаанд, ки фаьолияти онҳо низ ба касбомӯзии муҳоҷирони
меҳнатй ва забономӯзии онҳо нигаронида шудааст. Солҳои охир бо
мақсади батанзимдарории муҳоҷи|Х1Ти мехдатӣ дар Федератсияи Россия
дар қонунгузории ин кишвар нисбат ба шаҳрв;шдони хориҷй, аз чумла,
шаҳрвандони ^^умҳурии Тоҷикисгон, ки дар худуди ин давлат фаъолияти
мувақкдтии мехнатӣ менамоянд, як қатор талаботи нав ҷорӣ гардид. Бояд
зикр намуд, ки дар ин муддат кдрори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикисгон аз
28 феврагш соли 2015, №107 «Дар бораи Накшаи чорабиниҳо оид ба
татбиқи Консепсия дар бораи чалби ҳамватанони бурунмарзӣ хдмчун
шарикони рушди кишвар барои солҳои 2015 - 2020» кдбул гардид, ки дар
он самтҳои хамкорй бо ҳамватанон ва точнкони бурунмарзӣ ва
механизми татбиқи Консепсия дар бораи ҷалби ҳамватанони бурунмарзй
хдмчун шарикони рушд барои д;шраи навбата пурра дарҷ гардида,
иқгдцору ҳавасмандии диаспораҳо ва ташкилотҳои чамъиятии
ҳамватанони бурунмарзй дар хориҷи кишвар ба инобат шрифта шудаавд.
Дар Федератсияи Россия 81 ташкилотқои ҷамъиятӣ, марказҳои
фарҳангй ва диаспораҳои точикон ба таври расмй фаъолият доранд ва
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Намояндагаи Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии Ҷумхурии
Тоҷикистон бо онхр ҳамкориҳои судманд ва робигаҳои усгувор дорад.
Ҳамзамон, 2 'гашкилот ҷамъиятӣ дар Ҷумхурии Украина, 2
ташкилоти ҷамъиятии тоҷикон дар Ҷумхурии Қиргизисгон, 1диаспора ва
7 маркази фархднпш тоҷикон дар Ҷумҳурии Қазокистон фаъолияг
дорадц. Тайи солҳои охир, бо мақсади ба ташим овардани масъалаҳои
муҳоҷиратн меҳната дар Федератсияи Россия, ба қонунгузории ин кишвар
дар сохаи муҳоҷират ва дигар санадҳои меъёрии хукукӣ нисбат ба
шаҳрвадцони хориҷй, тағйиру иловаҳои зиёд ворид карда шуданд ва аз ин
лиҳоз, кдсми зиёди шаҳрвақдони хориҷӣ, аз ҷумла, шаҳрвандони
Ҷумҳурии Тоҷикистон низ дар сис-темаи тахлилии дар Сараёсати кор оид
ба масъалаҳои мухрчирати Вазорати корҳои дохилии Федератсияи Россия
ҳамчун мам-нӯъшудагон дарҷ гардидаанд.
Танзими масъалаҳои муҳоҷирати аҳолӣ ҳамчун яке аз вазифаҳои
муҳими сиёсати иҷтимоии давлат ба шумор рафта, зери таваҷчуҳи
Ҳукумати Ҷумхурии Тоҷикисгон қарор дорад.
Соли 2018 аз ҷумхурй 484 176 нафар шаҳрвандони кишварамон ба
хориҷи кишвар ба муҳоҷирати меҳнатӣ сафар намуда, аз инҳо 419664
ннфарашон мардҳо ва 64 513 нафарро занон ташкил медиҳанд,
Дар ин муддат 463 490 нафар муҳоҷирони меҳнатии кишва-рамон
* ба Федератсияи Роа:ия ва 13 586 нафар ба Ҷумхурии Қазоқистон сафар
кардаанд.
Дяр нн давра аз хориҷи кишвар 424 490 нафар муҳоҷирони меҳнатӣ
ба Ватан бозгаштанд, ки аз ин 352 245 нафарро мардхо ва 72 245 нафарро
занон ташкил дода, нисбат ба ҳамин давраи соли гузашга -11 830 нафар ё
ин ки 3% фоиз камтар шудааст.
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Натиҷаҳои таҳқикота к у в Е а и корӣ дар солҳои 2009 ва 2016 к о ҳ и ш и
хиссаи муҳоҷирони меҳнатии дорои таҳсилота касбиро (олй, миёна ва
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ибтидой) аз 26,44% то 15,1% ва зиёд шудани ҳиссаи шаҳрвандони
Тодикисгонро аз 73,6% то 84,9/0 нишон медихднд, ки онҳо барои ҷустучӯи
кор бидуни омодагии касбӣ ба хориҷ сафар кардаанд. Сатҳи таҳсилоти
муҳоҷирони меҳнатй дар байки минтақаҳо фарқияти зиёд дорад.
Мутобиқи маълумоти Таҳқиқи кувваи корй-2016, дар байни муҳоҷирони
меҳнатии вилояги Хатлон сатҳи пасггарини омодагии касбӣ буд, танхо
6,9% онҳое, ки ба хориҷ барои кор рафгаанд, таҳсилоти олӣ, миёна ё
ибтидоии касбй доштадд. Бояд диқкдт дод, ки бештар аз се ҳиссаи ҳамаи
муҳоҷирони меҳнатӣ (35,6%) сокинони вилояти Хатлон буданд. Ҳамчунин,
вазни хоси муҳоҷирони меҳнатй аз вилояти Суғд (37,2%) ва НТМ (25,5%)
баланд аст. Ҳиссаи камтарин аз ВМКБ (1.0%) ва шаҳри Душанбе (0.7%) аз
шумораи умумии муҳоҷирони мехнатӣ аз Тоҷикистон буд120.
Ҷадвали 3. Сатҳи тахрилоти муҳоҷирони меқиагӣ аз Тоҷ^я^исши, Таадяди қувваи
корй-2016
Хдэор
Душанбе
ВМКБ Суғд Хатлюн
%
нтм
пафар
83,6
15,1% 27,6% 21,3% 6,9%
Бо тахрилоти касбӣ
31,8%
162%
Бцдуни таҳс:ллоти
470,3
84,9% 72,4% 78,7/о 93,1%
83,8%
682%
касбӣ
Ш уморт 1 муҳрҷирони
206,0
553,9
5,7
197,3
3,8
141,2

мадиипӣ, ҳазор /шфар

Тақрими муҳоҷирони
меҳнатй аз рӯи
минтақаҳо

100%

1,0%

31?7о

35,6%

0,7%

25,5%

Бояд зикр кард, ки дар ин давра, дар байни муҳоҷирони меҳнатӣ
коҳиши ҳамаи зинаҳои таҳсилоти касбӣ - олй, миёна ва ибтидой
мушоҳида шудааст. Агар сатҳи таҳсилоти миёнаи касбй аз 6,0% дар
соли 2009 то 5,6% дар соли 2016 паст шуда бошад, сатҳи таҳсилоти
ибтидой аз 8,2% то 2,8% коҳиш ёфгааст
Бояд қайд намуд, ки солҳои охир таъсиси ҷойҳои кори ва рушди
бозори меҳнати дохилй афзалият пайдо карда, шидда'ги муҳоҷирати
меҳнатии шаҳрвандони кишварамон ба хориҷ тадриҷан коҳиш ёфта
исгодаасг.
Омили асосии коҳиш ёфтани теъдоди муҳоҷирони меҳнатй ба
хориҷа-ин вазъи иқгисодии Федератсияи Россия, коҳишёбии арзиши
рубли Россия нисбат ба доллари амрикоӣ, навовариҳо дар
120 Агентии омори назди Президента Ҷумқурии Тоҷикистон, 2017. натиҷаҳои таҳқиқоти қувваи корй , ки аз 20 июл
то 20 августа соли 2016 гузаронида шуда.
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конунунгузории Федератсияи Россия дар самти муҳоҷират ва
афзоиши хароҷот барои расмикунонии фаъолияти меҳнатӣ дар ин
давлат мебошад.
Солҳои охир бо мақсади баганзимдарории муҳоҷирати меҳнатӣ
дар Федератсияи Россия, дар қонунгузории ин кишвар нисбат ба
шахрвандони хориҷие, ки
дар ҳудуди ин давлат фаъолияти
муваққатии меҳнатй доранд, як қатор талаботи нав ҷорӣ гардид. Ин
омил боиси рух додани ҳолатҳои зиёди ҳукуқвайронкуниҳо дар ин
кишвар гардидааст.
Бозори меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар
марҳалаи ҷорй барои таъмини аҳолии кобили меҳнат бо кор қодир
нест. Пас барои истифодаи нерӯи худ аҳолии қобили меҳнат ба бозори
меҳнати байналмилалӣ рӯ меорад. Тибқи маьлумоти тахлилни мо,
сабаби дигари асосии тақвияти муҳоҷирати мехдатии хориҷиро
муайян кардем, ки он сатхд пасти музди меҳнат дар бозори меҳнати
дохилй ]шсбат ба бозори меҳнати хориҷй мебошад.
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19. И Н ТИ ҚО ЛИ МАБЛАҒҲОИ М УҲОҶИРОНИ МЕҲНАТИ
Муҳоҷирати меҳнатй дар ҳаёти чумҳурии мо нақши ниҳоят
муҳиму ҳалкунандаро мебозад. Қисми зиёди захираҳои меҳнатии
Тоҷикистон дар ҷустуҷӯи кори мувофиқ ба кишварҳои хориҷ сафар
мекунанд. Сатқи баландтари музди меҳнат дар он кишварҳо имкон
медиҳад,
ки
шаҳрвандони
Тоҷикистон
маблаги
муайяни
бадастомадаро ба ватан интиқол диҳанд.
Дар бораи он, ки то чй андоза муҳоҷирати меҳнати барон
Тоҷикистон муҳим аст, хдосаи интиқолҳои пулӣ аз муҳоҷирон ба
ММД воридшуда дар соли 2013 тибқи арзёбии Бонки ҷаҳонӣ 50%- и
М М Д -ро ташкил дод ва соли 2017 бошад 35% ММД-и мамлакатро
ташкил намуд, шаҳодат медиҳад.121 Федератсияи Россия самти асосии
муҳоҷирати меҳнатӣ аз Тоҷикистон мебошад, ки беш аз 90%-и
муҳоҷирони меҳнатии тоҷикро дар бар мегирад. Қисми дигари
муҳодирони мехдатӣ ба Қазоқистон ва дигар кишварҳо мераванд.
Интихоби ин кишварҳо қамчун ҷои кор ба якчанд омилҳо асос
ёфтааст, ба монанди: музди меҳнати бештар нисбат ба оне, ки дар
кишвар пешниҳод карда мешавад, давраи собиқи Шӯравӣ, ки
мутобиқшавиро ба муҳити Россия осонтар мекунад ва мавҷудията
ҷомеаи тоҷикон, ки дорои муносибатҳои барқароркарда мебошанд.
Дар Тоҷикистон муҳоҷират динамикаи мавсимӣ дорад. Фаслҳои
баҳор ва тобистон ҳамчун давраи авҷи сафари муқоҷирюн ва бозгашти
аксари онҳо ба ватан дар охири сол ба шумор меравад. Ин сатҳи
баланди сафари муҳоҷирони меҳнатӣ, воқеан бо воридоти интиқоли
маблағҳо мутобиқат дорад (Вазорати рушди иқгисод ва савдо, с. 2013).
Муҳоҷират инчунин падвдаи зиёд шудаистодаи омилҳои
гендериро ба хисобгиранда дар Тоҷикистон мебошад. Мардон
шумораи зиёди муҳоҷиронро ташкил медиҳанд, гарчанд ки тайи
солҳои охир шумораи занони аз марзи Ҷумҳурии Точикистон ба
сифати муҳоҷирони мехдатй сафаркунанда аз 11,8% дар соли 2010 то
13%-и теъдоди умумии муҳоҷиронро дар cojra 2017 ташкил додаасг
(маълумоти дохилй аз Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолй ).
Чун анъана, дар Точикистон занон барои нигоҳубини оила масъул
буда, берун аз хона кор намекунанд, ғайр аз маблағҳои бадастовардаи
шавҳаронашон дигар манбаи даромад надоранд. Ҳангоми набудани
шавҳаронашон, занон одатан бо оилаи шавҳари худ зиндагӣ мекунанд
121 М анбаъ. Н амояндагия Бонки ҷаҳонй дар Тоҷикистон.
\
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ва аксаран метавонанд интиқоли маблағи фиристодаи шавҳаронашонро, ки дар хориҷи кшпвар кор мекунанд, талаб намоянд
(САҲА, с. 2012).122
Сафар кардан ба мақсади муҳоҷират дар солҳои охир то соли
2014 тамоюли зиёдшавӣ дошт, ҳангоме ки шумораи муҳоҷирон ба
таври назаррас тақрибан 11 % дар соли 2015 ва 13% дар муқоиса ба
соли 2013 кам туд а буд. Сабаби ин еустшавй дар кишварҳои
қабулкунанда дар натиҷаи ихтисори ҷойҳои кори буҳрони иктисодй
мебошад.
Дар асоси кортҳои муҳоҷиратии пуркардашуда, ба ҳолати
30.12.2018, 555 714 нафар шаҳрвандон аз кишвар берун рафтаанд, ки
аз онҳо 484 176 нафарашон муҳоҷирони мехдатй, аз ҷумла (419 664
нафар мардҳо, 64 512 нафарашон занонанд). Дар муқоиса бо хамин
давраи соли гузаип'а шумораи муҳоҷирони меҳнатй 3 581 нафар
камтар (коҳиш ба андозаи 1%) буд. Боиси зикр аст, ки аз шумораи
умумии муҳоҷирон 463 252 нафар ба Федератсияи Россия ва 13 586
нафар ба Ҷумҳурии Қазоқистон сафар кардаанд. Ҳамзамон, 490 217
нафар муҳоҷирони мехлатй - шаҳрвандони Ҷумхурии Тоҷикистон ба
ватан баргаштаанд, ки 3013 нафар (ё 7%) аз ҳамин давраи соли
* гузашта бештар мебошад.
Тақрибан 89%-и муҳоҷирони меҳнатй мунтазам ба хешовандон
ва хонаводаҳои худ дар Тоҷикистон маблағ равон мекунанд (СБМ, с.
2010). Аксарияти оилаҳо ҳадди ақал ҳар 3 моҳ интиқоли маблағ қабул
мекунанд. Маълумоти ҷамъоваришуда собит месозад, ки давомнокии
муҳоҷират ҳар қадар дароз бошад, эҳтимолияти равон кардани маблағ
аз ҷониби муҳоҷирони мехнатй ҳамон қадар зиёд мешавад (Керн Ҷ.
Магаллон Д, с. 2014).
Баъд аз соли 2013 асосан бо сабаби кохдши суръати рушди
иқгисодй дар Россия ва қатъитар шудани сиёсати назорати муҳоҷират,
ҷараёни муҳоҷират ва сатҳи интиқоли маблағҳои ба ватан
фиристодашаванда поён рафтаасг. Муқоисаи афзоиши ММД-и
Тоҷикистон ва Россия дар муқобшш ҳаҷми интиқоли маблағҳо аз
ҷониби муҳоҷирони меҳнагии тоҷик нишон медиҳад, ки ҳар сеи ин
омилҳо бо ҳам вобастагй доранд (расми 1). Айни замон тағйиротҳо
дар ингиқоли маблағҳо ба тағйиротҳо дар ММД-и солона дар
Тоҷикистон ва Федератсияи Россия мувофиқат мекунанд. Баландтарин вобастагии иқтисодиёти Тоҷикистон дар 2014-2015, вакте ки
122 Ж анна Бабагалиева, Абдулҳамид Қаюмов. Нурулло Маҳмадуллозода
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рукуди иқтисодӣ дар Россия ба рушди кишвари қабулкунанда таъсир
расонид, мушохдца карда шудаасг. Дар ин ду сол рушди иқтисодии
Тоҷикисгон аз 7,4% то 6.0% дар муқоиса ба соли 2013 бо пастшавии
назаррас ба андозаи 30% дар арзиши интиқоли маблағҳо асосан бо
сабаби таназзули иқгисодӣ дар Россия ва беқурбшавии рубли русй
поён рафтаасг.

Коҳиши интиқо;ш маблағ аз нигоҳи доллари ИМ А дар соли 2017 бо
сабаби кам шудани даромади муҳоҷирони меҳнатй бо доллари ИМА
вобасга буд, дар навбати худ он ба коҳишёбии курби рубли Россия ва
камшавии шумораи муҳоҷирон (асосан ихроҷшудагон, ки барояшон
сафар ба Россия манъ карда шудаасг) иртибот дошт. Камшавии
даромади муҳоҷирон ва гирандагони интиқоли маблағҳо боиси
камшавии талаботи умумӣ гардид, ки натиҷаи камшавии интиқоли
маблағҳо мебошад. Назар ба маъдумотҳои Бонки миллии Тоҷикисгон
маблаги умумии интиқшш пулии қабулшуда дар Тоҷикистон дар соли
2013 зиёда аз 4 миллиард доллари ИМА буд ва ин интиқолҳо дар 10
соли охир муҳаррики асосии рушди иқтисодӣ, сарчашмаи муҳими
даромад буданд ва ба пасг кардани сатҳи камбизоатй таъсири
назаррас доштанд. Афзоиши М М Д дар посух ба кам гардидани
воридоти интиқоли маблағҳо ба таври назаррас сует шуд. Аз рӯи
натиҷаҳои соли 2016 ҳаҷми интиқоли маблағх,о нисбат ба соли 2015 аз
1,2 милгшард доллари И М А ба 1,9 миллиард долга р ИМА зиёд
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шудааст. Чунин афзоиши назарраси ингиқоли маблағҳо, шояд ба
болоравии нархи нафт дар бозори ҷаҳонй, ашёи хоми асосии
содиротии Федератсияи Россия ва инчунин натиҷаи таҳкими иқтисоди
ФР алоқаманд бошад. Ин тамоюл бори дигар вобастагии икгисодиёти
Тоҷикистонро аз омилхои берунӣ, аз ҷумла, вазъи иқгасодй дар ФР
тасдиқ мекунад.
Бино ба таҳқиқоти Созмони Байналмилалии Меҳнат (с. 2010),
аксарияти муҳоҷирон (87%) интиқоли маблағҳояшонро тавассути
воситаҳои расмй - бонкҳо ва операторони интиқоли маблағ (ОИМ),
12% тавассути дӯстон ё шахсонн дигар, ки ба Тоҷикистон сафар
мекарданд ва 1 %-и муҳоҷирон шахсан ҳангоми бозгашт ба хона
ҳамроҳи худ овардаанд, амалй гардидааст. Аслан, қисми бештари ин
маблағҳо тавассути ОИМ-ҳо, ки дар бонкҳо нуқгахои хизматрасонй
доранд, равон карда шудаанд, на аз тариқи интиқоли аз ҳисоб-баҳисоб (СБМ, с. 2010). Дар асоси маълумоти Бонки ҷаҳонй аз соли 2014,
90%-и ҳамаи амалиётҳои интиқоли маблағ аз Россия анчом дода
шудаанд. Бино ба маълумотҳои Бонки марказии Федератсияи Россия,
дар соли 2014 3,83 миллиард доллари ИМА ба Тоҷикисгон аз Россия
тавассути ОИМ-ҳо равон карда шудааст (Попов, с. 2015). Бо вуҷуди
‘ин, дар соли 2016 Бонки миллии Ҷумхурии Тоҷикистон дар тартиби
амалиёги асъорй тағйирот ҷорӣ кард, ки дар он гуфта мешавад,
маблағҳои интиқолдодашуда танҳо бо асъорй милли, яъне сомонй
дода мешаванд. Қурби асъор ба маыфиати қабулкунандагон нал, ин
дар навбати худ истифодаи интиқолн: расмии бонкиро коҳиш медиҳад.
Мусоҳиба бо пурсишшудагони асоси нишон медиҳад, ки муҳоҷирони
меҳнатӣ фиристодани пули нақдро ба таври васеь тавассути дӯстон ва
хешовандоне, ]си ба Тоҷикистон бармегарданд, амалй мекунанд. Бо
назардошти ҳаҷми интиқоли маблағҳои фиристодашуда ва сатҳи
баланди фасод, ин амалй бехатар нал, зеро интиқоли маблағҳо
метавонад ба истифодабарандагони ниҳой сари вақт ё дар ҳаҷми
пурра омада нарасад.
Интиқоли пули яке аз воситаҳои муҳиме мебошад, ки тавассути он
таназзули иқтисодии Россия ба иқтисодиёти Тоҷикистон таъсир
мерасонад. Таназзули иқтисодй дар Федератсияи Россия боиси коҳиши
талабот ба кувваи корни хориҷй мегардад. Ҳатто дар сурати коҳиш
наёфтан, талабот ба кувваи корй дар* ФР ва тагйир иаёфтаии шумораи
муҳоҷирони тоҷик аз ҳисоби рондашавй
(депортатсия) аз ФР
инти коли пулии муҳоҷирон дар шароити доллари ИМА нисбат ба
соли 2013 хохад ёфт. Масалан, дар ҳолате, ки шумораи муҳочирони
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меҳнатӣ дар соли 2013, 800 ҳазор буд ва аз ҷониби онҳо 4 миллиард $.
(ё 120 млрд, рублро бо курби 1долл = 30 рубли русй) интиқол гардида
буд, ба ҳисоби Ш1ёна 4 ҳазор доллар ба як мухочир рост меояд. Айни
замой 1 долл. И М А ба 67 рубл баробар аст.
Коҳишёбии интиқоли маблагҳо бо доллари. ИМА нисбат ба
солҳои гузашта бо сабаби коҳиши даромади муҳоҷирон бо доллари
ИМА, паст шудани курби асьори миллии россия ва камшавии
шумораи муҳоҷирон (аз ҳисоби рондашудагон ва шахсоне, ки
воридшавиашон ба ФР манъ карда шудааст) ба. рушди иктисодиёти
кишвар таъсир мерасонад, ки дар муқоиса бо нишондиҳандахои
пештара пасттар хоҳад шуд. Камшавии даромади муҳоҷирон ва
равиши интиқоли маблагҳо ба кохиш дар талаботи умумй оварда
мерасонад. Ин натиҷаи иқгисодии таъсири паст шудани интиқоли
маблағҳо мебошад.
Оид ба чй қадар мавқеи муҳим доштани муҳоҷирати меҳнатиро
далелҳои соли 2013 шаҳодат медиҳанд, ки бо маълумоти Бонки миллии
Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳаҷми
умумии интиқоли маблағҳои ба
Точикистон воридшуда 4,2 млрд. $-ро ташкил медод, ки ин интиқолҳо
дар даҳсолаи охир яке аз асосҳои рушди иқгисодӣ ва сарчашмаи
боэътимоди даромади аҳолй буда, барои
паст кардани сатҳи
камбизоатй нақши муҳим бозиданд. Ҳачми интиқоли маблагҳо дар
соли 2013 аз 8,3 % ё 4,2 млрд. долл. ИМ А то 3,6 млрд.доллари ИМА
дар соли 2014 кам шуд ва дар соли 2016, ин то 60% коҳиш ёфт.
Суръати руптди М М Д сусг шуда, соли 2014 6,7% -ро ташкил дод,
дар соли 2015 3,2 % коҳиш ёфта буд. Дар пайи таҳримбандиҳои Ғарб
бар Россия дар солҳои 2014-2015, музди миёнаи меҳнати муҳоҷирони
меҳнатӣ низ башиддат кам шуд ва соли 2017 танҳо 5%-и он барқарор
шуд. Аз сабаби он ки 90% муҳоҷирони меҳнагии Тоҷикистон дар
Россия кор мекунанд, пастшавии назарраси интиқоли маблағҳо ба
бахши хизматрасонӣ таъсири манфй расонид ва ҳиссаи он дар
иқтисодиёти Тоҷикистон зиёда аз 40% -ро та 1лкил дод.
Бо вуҷуди ин, тибқи натиҷаҳои соли 2015, ҳачми интиколи
маблағх,о дар оянда, ҳамчун дар соли 2017 дар муқоиса бо соли гузашта
метавонад бо сабабҳои зерин коҳиш ёбад:
1.
Бо сабаби сустшавии иктисодиёти Федератсияи Россия
(сатҳи суръата нокифояи афзоиши икдисодиёт) аз сабаби
таҳримҳои иқтисодии мамлакатҳои Ғарб дар робита бо
Федератсияи Россия, бо баҳонаи вазъи Украина.
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2.

Бо сабаби зиёд шудани шумораи шаҳрвандони Чумҳурии
'Гоҷикистон, аз ҳисоби ровдашудагон, депортатсия ва
шахсоне, ки воридшавиашон ба ФР манъ карда шудааст.
Дар натиҷаи навовариҳо ба қонунгузории Федератсияи Россия
оид ба муҳоҷират муҳоҷирони меҳнатӣ- шаҳрвандони Ҷумҳурии
Тоҷикисгон бо мушкилоти зиёд рӯ ба рӯ мешаванд. Тагйирот дар
қонунгузорй (аз ҷумла конунгузории муҳоҷиратӣ) Федератсияи Россия,
ки мохи январи соли 2014 ба эътибор даромадааст, боиси афзудани
шумораи шахсоне гардид, ки ворид шуданашон ба Федератсияи Русеия
аз 3 то 5 сол барои вайрон кардани талаботи
қонунгузории
Федератсияи Россия манъ карда шудааст.
Масалан, қонунгузории Федератсияи Россия барои бақайдгирии
патент оид ба фаъолияти меҳнатӣ 30 рӯз аз рӯзи гузариши сарҳад
муҳлат медиҳад. Мутаассифона, на ҳамаи муҳоҷирони меҳнатӣ
ҷамъоварии ҳуҷҷатқои зарурӣ ва гирифтани патентро дар мухдати
муқараршуда анҷом медиҳанд.
Инчунин, пардохти арзиши патент барои муҳоҷирони меҳнатӣ дар
Федератсияи Россия ва андози ҳармоҳа дар як сол аз тарафи
*<.муҳоҷирати мехнатй ба таври назаррас зиёд шуда, бо ҳисоби миёна аз
30 то 50 %-ро ташютл медиҳад. Ин хароҷот хеле баланд аст ва
аксарияги муҳоҷирони меҳнатӣ қобилияти пардохти ин маблагҳоро
надоранд.
Мувофиқи маълумоти Сарраёсати кор оид ба масъалаҳои
муҳоҷирати Вазорати корҳои дохшши Федератсияи Россия, соли 2018
ба теъдоди 200 ҳазор шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон дар рӯйхати
шахсони воридшавиашон аз се то панҷ сол ба Федератсияи Россия
манъ кардашуда, дохил шуда буданд.
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20. ҶАЛБИ ШАҲРВАНДОНИ ХОРИҶИ БА ИҚТИСОДИЁТИ
ҷ у м ҳу ри и

тоҷикисгон

Бо мақсади иҷрои муқаррароти моддаи 9 Қонуни Ҷумҳурии
Тоҷикистон “Дар бораи муҳоҷират” ҳамасола Вазорати меҳнат,
муҳоҷират ва шуғли аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикисгон
Фармони
Президента Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи муқаррар намудани
квотаи муҳоҷирата хориҷӣ ва ҷалби қувваи кории хориҷй ба Ҷумҳурии
Тоҷикистон” -ро таҳия менамояд.
Фармони мазкур бо назардошта пешниҳоди мақомота иҷроияи
маҳаллии ҳокимията давлатаи вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳои ҷумхурӣ
оид ба зарурията ҷалби кувваи кории хориҷй, бо мақсади ташкил ва
танзими раванди муҳоҷирата меҳнагии шаҳрвандони хориҷӣ ва
баҳисобгирии дурусга муҳоҷирони меҳнатии хориҷӣ таҳия гардида,
теъдоди ҷалби кувваи корни хориҷӣ ба Ҷумхурии Тоҷикисгон ба
соҳаҳои гуногуни иқтасодиёта кишвар муқаррар карда мешавад.
Мувофиқи Фармони мазкур ҷалби кувваи кории хориҷй ба
Ҷумхурии Тоҷикисгон дар соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқ бо
тақсимбандии соҳаҳо ва минтақаҳои ҷумҳурй пешниҳод мегардад. Аз
ҷумла, дар соҳаҳои истеҳсолоти саноатй, сохтмон, тиҷорат, хӯроки
умумй, хоҷагии коммуналй ва хизмати маишй, тандурустй ва варзиш,
энергетика, нақлиёт, алоқа, хоҷагии қишлоқ, маориф, геология ва
дигарсоҳаҳо.
Тибқи муқаррароти банди 2-и Фармони мазкур шаҳрвандони
хориҷӣ, ки' фаъолията меҳнатаро дар соҳаҳои
афзалиятнок ва
калонҳаҷми сармоягузори соҳаҳо дар асоси созишномаҳои
сармоягузорӣ амалӣ менамоянд, аз доираи квота бароварда мешаванд.
Дар асоси Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 31 октябри
соли 2008, №529 «Дар бораи тасдиқи Қоидаҳои додани иҷозат^барои
кор ба шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони бешаҳрвайд, ки дар Ҷумҳурии
Тоҷикистон фаъолияти меҳнатаро амалй менамоянд ва варақаи он» ва
банди 17, боби 44 Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3 апре.ти
соли 2007 №172 «Дар бораи хусусиятҳои иҷозатномадиҳии баъзе
намудҳои фаъолият».
Оид ба додани иҷозат барои кор ба
шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони бешаҳрванд, ки дар Ҷумҳурии
Тоҷикистон фаъолията мехдатй менамоянд, ба танзим даровардааст.
Дар ин раванд сохтмони иншооти хурду калон зиёд гардида, ҷойҳои
нави корӣ бо назардошти ҷалби муҳоҷирони меҳнатаи хориҷӣ, барои
шаҳрвандони кишварамон низ таъсис дода мешаванд.
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Хадамоти муҳоҷират
ҳуҷҷатҳои шаҳрвандони хориҷй ва
шахсони бешаҳрвандро барои гирифтани иҷозат барои кор баррасй
менамояд, инчунин аз болои субъектҳои хоҷагидоре, ки дар онҳо
шаҳрвандони хориҷй фаъолияти меҳнатй менамоявд, назорати қатьй
мебарад.
Аз ҷумла., дар соли 2017 ба 6645 нафар шаҳрвандони хориҷй
барои амалй намудани фаъолияти корй дар Ҷумҳурии Тоҷикиистон
иҷозат дода шуд, ки аз ин 3474 нафар дар доираи квотаи муқарраршуда
ва 3171 нафар дар доираи Созишиомаҳои байналмилалӣ бидуни квота
фаъолият доштанд.
Ширкатҳое, ки барои ҷалби қувваи кории хориҷй иҷозатнома
доранд, ҳамчунин 31067 нафар шаҳрвандони Ҷумхурии Тоҷикистонро
бо ҷойҳои кори доимӣ таъмин намуданд.
Дар ин давра дар натиҷаи гузаронидани амалиёт барои вайрон
кардани қоидаҳои будубош аз ҷониби шаҳрвандони хориҷй дар
Чумҳурии Тоҷикистон нисбат ба 474 нафар шаҳрвандони хориҷӣ
протоколҳои маъмурӣ тартиб дода шуд. Аз ин теъдод 173 нафар барои
дағалона вайрон кардани қоидаҳои будубош бо қарорҳои суд аз
қаламрави Ҷумхурии Тоҷикистон берун карда шудаадд.

Квота барои солҳои 2014-2018
Квота барои солҳои 2014-2018 (21.12.2018)
№

Давлатҳо

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Хитой
Афғонисгон
Эрон
Туркия
Узбекистон
Покистон
Ҳиндустон
Қирғизистон
Қазокистон
Россия
Дигар давлатхо

2014
2500
600
300
250
200
150
150
100
50
50
450

2015
2560
690
305
200
160
150
170
115
45
75
330

2016
4460
1020
615
600
95
115
145
130
50
140
630

Ҳамаги:

4800

4800

8000
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2017
4460
780
229
376
310
129
168
138
70
250
590
7500

2018
4963
480
269
344
229
129
148
138
70
230
500
7500

Шаҳрвандони хориҷи, ки дорои иҷозат барои кор мебошанд, асосан
дар соҳаҳои зерини иқтисодиёт фаъолияти меҳнатӣ менамоянд:
Маълумотнома
оид ба теъдоди иҷозат ба кори дар маҷмӯъ додашуда барои ҷалби
кувваи кории хориҷй ба Ҷумҳурии Тоҷикисгон аз рӯи соҳаҳо дар
ҷумхурӣ барои солқои 2015-2018 (21 декаб ри соли 2018)
№
1

2
3
4
5

6
7
8
9
10

11
12
13

Соҳаҳо
Саноат
Сохтмон
Исгеҳсолот
Савдо ва хӯроки
умумй
Хоҷагии коммуналӣ
ва хизматрасонии
маишй
Тандурусгӣ ва варзиш
Энергетика
Накдиёт
Алокд
Кишоварзӣ
Маориф
Геология
Дигар соҳаҳо
Ҳамагй:

2015
1460
1250
350

Квотаи муқарраршуда
2017
2016
1690
2050
1662
1610
1766
1550

2018
3427
1500
-

586
687

520

550
154

83
75
205
105
175
175

145
200
400
120
120
385
230
255
415

133
184
200
120
/ 90
280
195
170
460

154
210
110
80
284
190
135
670

4800

8000

7500

7500

145
90
-
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№

Давлатхо

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Хитой
Афганистан
Эрон
Туркия
Узбекистан
Покистон
Хиндустан
Қирғизисгон
Қазоқистон
Россия
Дигар давпатҳо

Шумораи иҷозатномахо барон кор, ки ба
шахрвандони хориҷй дода шудаанд
2018
2015
2016
2017
2014
5164
7386
9210
5190
5086
667
427
710
120
840
380
605
662
586
511
108
87
233
271
410
22
56
32
61
109
73
51
57
31
86
43
51
71
86
88
18
51
47
23
87
19
10
15
13
18
61
30
38
45
72
254
318
192
229
286

Ҳ ам агй

7668

9286
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11330

6273

6837

Мутобиқи муқаррароти банди 3-и Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон аз 31 октябри соли 2008 № 529 «Қоидаҳои додани иҷозат
барои кор ба шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони бешаҳрванд, ки дар
Ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолияти меҳнатиро амалӣ менамоянд», 26
корхонаю ширкатҳои маҳаллӣ ва хориҷй, ки дар асоси сармоягузории
хориҷй ва Созишномаҳои байнидавлатӣ фаъолияти меҳнатй
менамоянд, аз гирифтани иҷозат барои кор озод карда шуданд. Бояц
қайд намуд, ки айни замон дар чумҳурӣ 13 лоихаи афзалияпюк ва
калонҳаҷми сармоягузории соҳаҳо дар асоси саладхои байиидаелатй ва
байниҳукуматй амалӣ карда мешавад.
Қобили зикр аст, ки ҳангоми додани иҷозатномаи фаъолият
барои ҷалби қувваи кории хориҷй ба таъсиси ҷойҳои кории нав ва бо
кор- таъминкунии шаҳрвандони кишварамон афзалият дода мешавад.
Бо мақсади такмили низоми ҷалби қувваи кории хориҷӣ ба
Ҷумҳурии Тоҷикистон айни замон лоиҳаи Қонуни Ҷумҳурии
Тоҷикистон “Дар бораи муҳоҷирати меҳнатӣ”, лоиҳаи Қонуни
Ҷумҳурии Тоҷикисгон “Дар бораи ворид намудани тағйиру иловаҳо
ба Қонуни Ҷумхурии Тоҷикистон дар бораи ичозатномадиҳӣ ба
баъзе намудҳои фаъолият” ва лоиҳаи Қарори Ҳукумати Ҷумхурии
Тоҷикистон “Дар бораи ворид намудани тагйиру иловаҳо ба баъзе
қарорҳои Хукумати Ҷумхурии Тоҷикистон” омода шудаанд, ки 2
лоихди он мавриди баррасй Хукумати Ҷумҳурии Тоҷикисгон қарор
дошта, 1 лоиҳаи дигар дар мувофиқа бо вазорату идорахои дахлдори
ҷумҳурй мебошад.
Новобаста ба ин, таҷриба нишон медиҳад, ки дар танзими
раванди муҳоҷирати хориҷй ба Ҷумҳурии Тоҷикисгон мушкилот ҷой
дорад.
Аз ин рӯ андешидани чораҳои зеринро мақсаднок меҳисобем:
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1.
Баҳри ба танзим даровардани омадурафти шаҳрвандони
хориҷй дар нуқтаҳои гузаргоҳҳои сарҳада давлатӣ махзани ягонаи
маълумотдиҳй ташкил карда шавад.
Иишондиҳандаҳои муқимишавй
Барои тавсифи марҳалаи ниҳоии раванди муҳоҷират-муқимишавии
навомадаҳо метавонанд нишондиҳандаҳои серҳаракатии аҳолйтаносуб миёни шумораи аҳолӣ, ки дар ин ноҳия сокин шудаанд ва
мардуми бумй, байни навомадаҳо ва таҳҷоиҳо; тақсимоти аҳолии
навомада вобасга аз вақти сокиншавӣ то ба ин лаҳза боқимонда, аз
шумори омодагони то ин лаҳза аз макони мушаххас муайян карда
мешавад, истифода бурда шаванд. Сатҳи муқимишавй бо ҳиссаи
навомадаҳои муқимишавӣ метавонад бо микдори миёнаи солҳое, ки
навомадҳо дар ҷойи сукунати навашон зиндагӣ кардаанд, тавсиф
карда шавад. Вобаста ба итгилооти мавҷудбуда, ин нишондиҳандаҳо
метавонанд нисбат ба ашхоси дорои ҷинс, син, миллат ва ғайра
роҳандозӣ гарданд.

181
https://bikhon.tj/

21. ЛУҒАТИ ТАФСИРИИ ИСГИЛОҲОТИ СОҲАИ
МУҲОҶИРАТ'
Адмиссия (иҷозати дохил шудан) Иҷозати дохни шудан ба кишвар. Ба
шахси хориҷӣ иҷозати дохил шудан ба кишвар дода мешавад, агар ӯ
нуқгаи гузаргоҳиро (хдвой, баҳрӣ ва ё автомобнлиро) гузанпа бошад ва ба
ӯ аз ҷониби шахсони вазифадор, ки дар сарҳад назорат мебаранд, иҷозат
дода шуда бошад. Дохил шудани шахси хориҷй, ки ба таври махфй амалӣ
шудаасг, «Иҷозатдодашуда» шумурда намешавад.
Ассимилятсия -(ҳаммонавдсшӣ) мувофиқкунии як гурӯҳи этникӣ ё
иҷгимоӣ, одатан ақаллият ба гурӯҳи дигар. Аосимилятся маънои кабул
намудани забон, анъанаҳо, арзишҳо, рафгор ё хдтго манфиатқои бунёдии
ҳаётй ва дигаргуншавии шуури хуввиятй (вобастагӣ)-ро дорад.
Ассимилятся - ҳодисаи хеле амиқгар назар ба хамомехгани фарҳангҳо
мебошад.
Гурезаи (мацдагй) - Шахсе, ки ба меьёрҳои Оинномаи Идораи комиссари
Олии СММ дойр ба умури гурезагон (ИКОУТ СММ) ҷавоб дода, ҳукуқи
химояро аз ҷониби СМ М дорад. Чунин ҳуқуқ аз ҷониби Комиссари Олӣ
новобаста, ба он ки ӯ дар кишваре, ки он кишвар Муоҳидаи соли 1951-ро
дойр ба вазъи гурезагон ё Протоколи соли 1967-ро имзо кардааст, вуҷуд
дорад ё надорад ва инчунин ӯ аз ҷониби кабулкунанда хдмчун гуреза дар
асоси яке аз ин хуҷҷатҳо эътироф гардидаасг, дода мешавад.
Гурезаи (эпьтирофшуда) Шахсе, ки «Дар нигарониҳои бамаврвд тавонад
дар асоси нишонаҳои нажодӣ, мазҳабй, шаҳрвандӣ, мансубият ба гурӯҳи
муайяни ичдимой ё эьтиқодоти сиёсй берун аз кишваре, ки мансубияти
шаҳрвандй ба он дорад ва наметавонад аз ҳимояи ин кишвар исгифода
кунад ё намехоҳад аз чунин ҳимоя бархӯрдор бошад», курбони таъқибот
гардад (Муохида дойр ба вазъи гурезагон, соли 1951, моддаи 1А (2) бо
ислоҳотба Прогоколи соли 1957).
Бешахрвацдй - вазъияте, ки шахси шаҳрвандии ин ё он давлатро дошта, ин
давлатро тарк мекунад аз хдмояи он бархӯрдор намебошад ё бо сабаби он
ки ин шахе чунин химояро талаб наменамояд ё давлат ҳимоя намудани
ӯро рад мекунад. Истилоҳи бешаҳрвандӣ аксаран бо исгалоҳи гуреза
пайвастасг.
Раводид - аз ҷониби корманди Хадамога консулгарй тасдики он ки (дар
шиноснома ё гувоҳномаи шахей) корманд ҳангоми додани раводид
соҳиби шиноснома ё гувохдомаи шахеиро ҳамчун шахсе меҳисобад, ки ба
гурӯҳи гайришаҳрвандон дохил мешавад ва ба ӯ иҷозати вуруд ба кишвар
дар асоси қонунгузории он дода шудааст. Дар раводащ меъёрҳои адмиссия
дар кишвар инъикос меёбанд. .Амалияи байналмилалй ба додани
раводидҳое равона шудааст, ки онҳо тавассути дашгохҳои махсус
шумурда мешаванд, юн ин ба меъёрҳои ICAO (Созмони байналмшшши
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ҳавопаймоии мулкй) ҷавоб медихдц, инчунин дар стикерҳо чоп мегардад,
ки воситаҳои амнияп ipo дорадд.
Муҳоҷирати бебозгашг - бо ҷойивазкунии ҷойи истиқомати доимӣ
алокдманд мебошад. Масалан, мухрҷирати аҳолии деҳа ба шахр.
Муҳоҷирати муваққатӣ - муҳочирати давомдори маҳдудро бо мухдати
муқарраршуда, ки бо ҷойи кор алоқамадд аст, дар бар мегирад. Ба
муҳоҷирати мувакдатӣ муҳоҷирати коргарони як мамлакат ба дигар
мамлакат, муҳоҷираги дохилй ба ноҳияҳои камаҳолӣ дохил мешавад.
(Масалан, барои кор дар асоси шаргаома ба мухдати якчанд сол).
Муҳоҷирати мавсимӣ - ин шакли ҷойивазкунии аҳолй дар давраи муайяни
сол, яьне хдрсола мебошад. (Масалан, дар махдлҳои кишоварзй).
Муҳоҷирати ихтиёрӣ ҷойивазкунии одамон, ки ҷойи зисти
аввалаашонро бо хохдши худ тарк мекунанд.
Мухрҷирати маҷбурй - ин ҷойивазкунии одамон бо мадсади кофтукоби
паноҳгоҳ.
Муҳоҷирати дохилӣ - кӯчонидани аҳолӣ дар худуди мамлакати алоҳида,
ки мумиш аст ихтиёрй, бозгарданда ва бебозгаигг шавад.
Муҳоҷирата беруий - аз эмигратсия беруншавӣ аз давлати худ ва
имигратсия дохилшавй ба мамлакати дигар таркиб ёфтааст.(барои ҷои
зисги доимӣ ва ё муваққатан давомнок).
\1ухоҷираш иҷборӣ- Истилохи умумй, ки барои тавсифи гуруҳи
муҳоҷироне исгафода мешавад, ки дар онҳо унсурҳои маҷбуркунй, аз
чумла >дпари ҷону зиндагй ҳамчун оқибати сабабҳои ҳодисоти табиӣ ва
техногенӣ (масалан, ингиқоли гурезаҳо ва ашхоси интиқолёбанда дар
дохигш кишвар, инчунин одамоне, ки дар натиҷаи офатҳои табиӣ,
экологй, садамаҳои кимиёвй ё атомй, гуруснагй ё барномаи рущц интиқол
ёфтаацд)
Бозгашги иҷборй ба ватан- бозгашги ғайриихтиёрй ба ватан
Афзоиши мухоҷирага ахдий - тафовути шумораи аҳолии ба ягон мтггака
кӯчидаомада ва аҳодии аз он кӯчидарафта мебошад. Аз шумораи аҳолии
кӯчвдарафта зиёд будани аҳолии кӯчидаомада аз афзудани аҳолӣ далолат
медиҳауД ва баръакс.
Коэффисиеити дараҷаи умумии муҳоҷират - ҳолатҳои ҷои исгиқоматро
дигар кардани аҳолй дар маҷмӯи аҳолй дар ин ё он давра асг ва хдмчун
нисбат ба ҷараёни мух,оҷират(шумораи аҳолии кӯчидаомада, аҳолии
кӯчидарафта), афзоиши муҳоҷирати аҳолй нисбат ба шумораи миёнаи
солонаи аҳолии доимй хдсоб када мешавад.
Шумораи умумии м)'ҳоҷи{юн - mi маҷмӯи муҳоҷирони ягон минтақа асг.
Ҳамчун ҷамззи шумораи аҳолии кӯчидаомада ва кӯчвдарафта ҳисоб карда
мешавад.
Самаранокии MyxoHiqjaT - таносуби афзоиши муҳоҷират (хлчрати холис)
ва шумораи умумии муҳоҷирон (ҷамьи муҳод 1рат) мебошад.
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Генотсвд- (нажодкушй) - Ҳамагуна фаъолияш зерин, ки ба мақсади
пурра ё қисман нест кардани ин ё он :урӯҳи миллй, этникй, нажодй, динй
ва мисли он анҷом дода мешавад: кушгори аъзои чунин гӯруҳ, расондани
ҷароҳагҳои вазнини ҷисмонӣ ё халали рӯхй ба аъзои чунин гурӯҳ;
барқасдона ба вучуд овардани чунин шароити зиндагй, ки он барои пурра
ё қисман аз байн бурдани ин гурӯҳ пешбинй карда шудаасг, чораҳое, ки
барои пешгирй кардани таваллуди кӯдак дар ин гурӯҳ пешбинй шудаанд;
ба таври зӯрй тахдиди кӯдакон аз як гурӯҳ ба lypyxn дигар (моддаи II
Муохила ляр бораи пешгирй намудани чиноятхои нажодкушй ва муҷозот
барои он. соли 19481
Шахрвавд- шахсе, ки ё ба сабаби таваллудаш, ё баъди Натурализатсия
(аниқ тасвир намудани чдадтҳои зоҳирии зиндагй) аъзои ҷомеаи сиёсй
мебошад, ки ба ҷомеа хусни нията хуб дошта, ҳукуқи исгифода аз тамоми
хукуқҳои шаҳрвандиву сиёсй ва ҳимояро дорад; аъзои давлат, ки хукуки
исгифода аз хдмаи имтиёзҳои онро дорад. Шахсе, ки шахрвандии ин ё он
кишварро исгифода мекунад.
Сархад- хале, ки худуди заминй ва баҳрии як давлатро аз дигараш чудо
мекунад, ҳад, худуд.
Грин кард (парвонаи иқомат)- шаҳодатномаи шахсй, ки хукумати ИМА
ба гайри шаҳрвадцон бо мақсади додани мақоми истиқоматкунанцаи
доимй дар Иёлоти Мутгахддаи Амрико медихдц. Ба исгалоҳ, варакди
исгиқоматкунадцаи доимй дар айни ҳол тасдиқи ғайришаҳрвандй буда,
инчунин маънои онро дорад, ки соҳиби он қонунан бошандаи доимй бо
хукуқи исгиқомати доимй bhi кор дар ИМА дорад.
Хукуки инсонпарварона- қоидаҳои хукуқи байналмилалй, ки махсусан
барои хифзи инсон дар давраи амалиёгхои ҳарбй ё муноқишаи
мусаллаҳона пешбинй шуда;1нд
Де фаьгго-дарвоқеъ, дар хдқикат.
Де юри- мувофиқ аз рӯи хуқуқ ва қонун.
Демография - илм дар бораи аҳолй, ки щ мора, тарокум, тақсимоти
чуғрофй, ҳайат ва чараёнҳои азнавба вучудовариро меомӯзац.
Интиколи пулй-пуле, ки аз ҷониби гайришдарвандон дар кишвари
қабулкунанда ба даст оварда нгутааст ва ба кишвари баромадашон
интиқол дода мешавад
Депоргдтсия (иҷборан хориҷ намудан) - амали дав;ите, ки аз ҳаққи
ҳокимияти худ дойр ба берун рондани хоричй аз сарзамини худ ба ҷои
муайян пас аз рад намудани қабул 1сарданаш ё тамом шудани мухдата
исгиқомата иҷозадодашуда, исгифода мекунад.
Дискриминатсия (табъиз нисбат ба касе) - мавчуд набудани муносибати
баробар ба ҳамаи одамон дар ҳолате, ки наметавон фарқияти далелнокии
байни онҳоеро, ки аз имтиёз исгафода мекунанц ва онҳсн^ю ки аз имгиёз
исгифода намекунацд, муайян мегимояд. Дискриминатсия дар муносибат
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ба «нажод, чине, забои ё дин» манъ карда шудааст. (моддаи 1 (3)
Оинномаи СММ, соли 1945). Набояд «Ҳамагуна тафовут ҳам дар
муносибат ба нажод, ранга пуст, чине, забои, дин, эътиқоди сиёсй ва гайра,
баромади миллй ё иҷгамой, вазьи молӣ, табаъҷӯй ва дигар ҳолатҳо ҷой
дошта бошад ( моддаи 2, Эъломияи умумии ҳукуқи башар, соли 1948)
Репатриатсия (баргардондан ба ватан) баргардондани ашхос ба ватани
пайдоишашон дар а.соси хоҳиши ба таври озодона изҳоршуда барон
баргаштан
Адмиссия (иҷозаи вуруди) қонунӣ - вуруди қонунии хориҷӣ ба кишвар, аз
ҷумла дар асоси раводади эътибордоштаи муҳоҷиратӣ (иммигратсионй)
Шахрванди хориҷӣ- шаха;, ки ба давлати дигар марбут асг, ё шаҳрвандии
давлати дигарро дорад
Ҳамгирой (интегратсия) - рававде, ки дар он шаҳрвандони хорнҷӣ ба ҷомеа
кдбул мешаванд - хдм ба таргаби инфиродй ва ҳам чун гуруҳ.Талаботқои
мушаххас барои кабулшавй аз ҷониби ҷомеаи кишвари қабулкунадца
метавонанд вобасга ба кишвар куллан тагйир ёбанд; масъулияти
ҳамгирой на танҳо болои яке аз гурӯхҳои мушаххас, балки бештар ба
зиммаи якчанд тарафҳо: худа муҳоҷирон, хукумат, ташкилотҳо ва аҳолии
кишвари кдбулкунадда гузошта мешавад.
Карантин- мувақкдтан чудо нигоҳ доштани одам (ё ҳайвон), ки мубталои
касалиҳои сирояткунацда шудааст.
Квота - махцудияти микдорй. Дар каринаи муҳоҷират, дар бисёре аз
кишварҳо квела ё мизонҳои хддци ақали шумораи муҳоҷирон, ки ҳарсола
ба кишвар ворид шуданашон иҷозат дода мешавад, таъин карда мешавад.
Ксенофобия- таърифи кдбулшудаи байналмилалзш ксенофобия вуҷуд
надорад. Гарчанд ин ҳодисаро ҳамчун муносибат, хурофот ва рафторе
тавсиф кардан мумюш асг, ки одамонро рад менамоад, хориҷ мекунад ва
голибан бадном месозад ва. дар ин амал ба мафкурае такя мекунад, ки ин
одамон хоричиёне мебошанд, ки ба ҷомеа ва миллат дохил намешаванд.
Робитаи махдуд байни нажодпарасгй ва ксенофобия вучуд дорад.
Легализаггсия (қонунй кардш}- амале, ки ба қонунӣ кардан равона шудааст;
иҷозат, тасдиқ тавассути иҷозат додан.
Шахсоне, ки наноҳгох меҷӯянд- шахсоне, ки мехоҳақц ба сифати гурезаҳо
ба кишвар иҷозати вуруд гиранд ва ингизори гирифгани иҷозаг аз рӯи
аризаҳои худ барои мақоми гуреза дар мутобиқат ба меъёрҳои мавчудаи
хукуқи байналмилалй ва миллй мебошанд. Дар сурати гирифгани ҷавоби
(зад ою;о бояд кишварро гарк намоянд ва мезавонанд аз он берун карда
шаванд, ҳамчун ҳамагула хориҷие, ки дар ҳолати ғайриқонунй қарор
дошта бошад, ба истиснои ҳолате, ки иҷозати иқомат бо сабабҳои
i уманизарй ё дигар сабабҳо ба он дода шуда бошад.
ИТахси &шахркацди (апатрид) - шахсе, ки аз ҷониби ин ё он давлат дар
асоси қонунхряш шаҳрвавд шумурда намешавад (моддаи Муохидаи
185
https://bikhon.tj/

СММ дойр ба макоми алатридхо. соли 1954). Шахси шаҳрвақщшадошта,
хукукҳое, ки ба шахрванд марбуганд, надорад: ҳимояи дипломата аз
ҷониби давлат, хукуқи чудонопазирии истиқомат дар кишвари сукунаташ
ва хукуқ барон бозгашт
Муҳоҷират- раванди ҳараката аҳолй таваосуга сарҳадн байналмилалй ва ё
дар ҳудуди кишвар. Муҳоҷират ҳамагуна шакли иншқоли одамонро
новобаста ба давомияг, ҳайат ва сабабҳо дар бар мегирад; муҳоҷират
ингақоли (ҳараката) гурезагон, афроди накди макон ёфга, ашхоси берун
рондашуда ва муҳоҷирони иқтасодиро дар бар мегирад.
Натуралюатсия - аз тарафи давлат додани шаҳрвандӣ ба хориҷӣ гибки
санади расмй дар асоси аризаи шахе. Дар ҳуқуқи байналмилалй таргаб ва
қоидаҳои натурализатсия ҳаматарафа шарху тавзеҳ наёфгаасг, вале вай
хукуки ҳар як давлатро барон нагурализатсия кардани онхоеро, ки
шахрвандони вай несганд ва онхоеро, ки барон гарифтани шаҳрвандии он
муроҷиат намудаанд, эътироф менамояд.
Нонрефулмент (маньи табъид) - усуде, ки ба Муохдцаи Женева, дойр ба
мақоми 1урезаҳо, соли 1951 дохил карда шудаасг ва мувофиқи он
давлатҳои паймонкунанда дар ҳеҷ сурат гурезахоро табъид ва ба сарҳади
кишваре, ки дар он вобаста ба нажод, дин, шаҳрвандӣ, тааллуот ба гурӯҳи
муайяни сиёсй ё ақидаҳои сиёсӣ, ба озодӣ ва ҳаёти онқо хатар тахдид
менамояд, пас намегардонавд. Вале ин вазъ «Дар нисбат ба гурезаҳое, ки
дар асоси сабабҳои узрнок ҳамчун хатар ба амнияти кишвар, ки дар он до
карор доранд ё махкумшудагоне, ки хукми судиашон барои содир
намудани ҷиноягҳои хеле вазнин, ки хатари ҷамъиятӣ! барои кишвар
доравд, кувваи қонунӣ пайдо кардаасг, наметавонад тагбиқ шавад».
(моддаи 33 (1) ва 33 (2) Муохдцаи Женева дойр ба мақоми гурезақо, cojui
1951)
Унсури нома - луб (лот.-persona non qrate)- «Шахси нстиатлуб». Шахси
нодаркор ва номатлуб. Дар каринаи дипломата шахсе, ки радцияи
кишвари қабулкунандаро барои вуруд ва истақомат гарис[пааст.
Равиши зеҳнй- муҳоҷирати одамони бомаълумот ва боистеъдод аз
кишвари сеюм ба кишвари кабулкунанда.
Ғуломӣ - ин ҳолат ё вазъияти инсоне мебошад, ки аз болои ӯ сифата
мушаххаси ҳукуқ ба моликият ё баьзе аз онҳо татбиқ карда мешавац
(модцгш 1, Муоҳида дар бораи гуломй, соли 1926. Протокол бо иаюҳот ба
муохдда дар бораи гуломй, соли: 1953). Ҳамин тавр, нишонаи асосии
гуломй -ин амалй намудаш! моликият ё назорат аз болои ҳаёга ин ё он
шахе, маҷбурсозй ё махдудсозии хдракат ва инчунин, мавҷуд набудани
имконияти та рк кардан ё иваз намудашз корфармо (масалан, меҳната
аньанавии ғуломона, меҳнати асоратбор, ва г.
Нажодпарастй- идеолошяе, ки нажод ё гурӯҳи этникии муайянро аз
дигарон болотар мегузорад, изпушш назорат ва хукмронии иктисодиро аз
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боной дигар нажодҳо ё гурӯҳҳои этникии дигар дар асоси нишонаҳои
чисмонй ва фарҳангй дурусг мешуморад. Нажодпарасгиро метавон
ҳамчун назария ё боварй ба бартарияти нажодй, ки баёнгари он асг, ки
нажоди мазкур арзишҳои маънавӣ, фарҳангӣ ва инчунин арзишхои
ахлоқиро муайян менамояд. Нажодпарастй назарияи муғризонаи
бартарияти нажодй ва табъизи нажодиро пеш мебарад.
Ратафикатсия - ба тасвиб расидан маънои «Қабул шудан» ё «Тасдиқ
шудан»-и созишномаи (кдрордоди) байналмилалиро дорад. Дар қаринаи
байналмилалй- «Санади байналмилалй, ки ба воситаи он давлат розигй ва
ӯҳдадории худро нисбат ба ин карордод иброз медорад» (моллаи 2 ЛНв~1
Муохидаи Вена дар борам х у к у к и кашрдодхои байналмилалй. соли!9691
Асноди тасвибй, хуҷҷатҳо дойр ба кабулкунй, тасдиқкунй ё ҳамроҳшавӣ
маънои розигии давлатро нисбат ба худаш ба ин қарордодхр аз лаҳзаи
мубодилаи онҳо дар байни давлатқои мувофиқаткунанда, супурдани онҳо
ба депозитария ё иттилоъ додан дар бораи онҳо ба давлатҳои
мувофиқаткунанда ё депозитарияҳо, агар дар ин бора ба мувофикд расида
бошанд (моддаи 16). Дар каринаи дохилидавлатй ин маънои аз ҷониби
давлат ба зимма гирифтани ӯхдадорйҳоеро дорад, ки дар карордод зикр
шудаанд. Я к катор давлатҳо дар қонуни асосиашон тартаботеро доранд,
ки онҳоро зарур асг риоя кард пеш аз он ки хукумат тавонад шарлномаи
•t муҳимро барои худ кабул кунад.
Ғеадмиосия - иҷозати давлат барои воридшавии такрории шахе
(шаҳрвадди худй, шаҳрванди кишвари сеюм ва ё ашхоси шаҳрвандӣ
надошта), ки гайриқонунй ворвд шудааст ё ки дар давлати дигар
истиқомат дошт.
Репатриагсия (баргашт ба ваган) ҳукуқи муҳоҷир ё асири ҳарбӣ барои
баргаштан ба кишваре, ки шахрванди он мебошад, дар асоси
мукаррароте, ки дар ҳу^гғатҳои гуногуни байналмилалй сабт шудаанд
ДТаймонхои женевага. соли 1949, ГТгхлоколхо. соли 1977. мукагоарот дар
бораи конунхо ва аньанахои чаши заминй. ки муохилаи Гаага (ГУ1, соли
1907-ро пурщ менамоянд, аснод дар бораи хукукд инсон ва инчунин
расму русуми хукукй)- Хукуки ишихоби баргашт ба ватан ба худи одам
тааллук дорад, на ба мақомоте, ки ӯро нигоҳ медорад. Хуқуқ ба
баргаштан ба ватан инчунин ӯхдадориҳоеро ба дӯши мақомотҳои
давлатии кишвари исгиқомат - озод намудани чунин ашхос (аскарҳо ва
аглхоси мулкй) ва 6ia души давлати пайдоишашон кабул намудани
шахрвацдонашонро мегузорад. Репатриатсия ҳамчун исгилоҳ дар
маврнди намояидагони дшшоматй ва ашхоси вазифадори байналмилалй
дар давраҳои буҳронҳои байналмилалй низ исгифода мешавад.
Реэмгараптсия- муҳоҷирати такрории шахе ба кишваре, ки аз он ҷо вай
хориҷшудабуд
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Терроризм- ҳамагуна амале, ки ба он нигаронда шудааст, ки марш ин ё он
шахси шаҳрвадд ё ҳама гуна шахси днгарро, ки иштироки фаъолона дар
амалиётҳои ҳарбӣ дар ҳолати хусумати мусаллаҳона надорад, таъмин
кунад ё осеби вазнини ҷисмонӣ ба ӯ расонад, вакте ки мақсади чунин амал
аз рӯи хусусияташ ва каринааш аз он иборат аст, ки аҳолиро тарсонад ё
хукумат ва ё ташкилоти байналмилалиро маҷбур созад, га ба ин ё он амал
даст занад ё аз иҷроишаш даст кашад (моддан 2 (Г) (в) Паймони
байналмилалй дар бораи мубориза ба мукобили маблаггузорй намуданп
терроризм, соли 1999)
Феминизатсиякунонии муҳоҷират -бештар гардидани иштироки заной дар
равандҳои муҳоҷиратӣ. Дар холи ҳозир заной дар дунё озодонатар кӯч
мебандацд ва дар ин ҷода аллакай ба мавқеъашон дар сила ё иггоат ба
мард вобаста нестанд (такрибан 48% ҳамаи муҳочирон - занҳо мебошанд).
Аъзои оила -ашхосе, ки дар никоҳ бо муҳоҷирони меҳнатй мебошанд ё бо
онҳо дар чунин муносибатҳое мебошанд, га дар мутобикат бо хукуқи
татбикдааванда метавонанд бо никоҳ баробар шинохта шаванд, инчунин
кӯдакони дар тарбияи онҳобуда ва дигар ашхосе, га дар мутобикдт бо
конушузории татбиқшаванда ё созишномаҳои дутарафа ё бисёртарафа
дар байни давлатҳои муганосиб аъзои оила илшохта мешаванд (моддан 4
Эъломияи байналмилалй дар бота и хиФзи х у к у к и корга;:юн - мухочирон
ва аъзои owiaH онхо. соли 1990")
Мухочирони эколога - ашхосе, ки маҷбуранд ҷои зисти доими худро тарк ва
дар ҳудуди кшивари худашон кӯч менамоянд ё сархдди онро ба сабаби
хеле бад шудани вазьияш муҳити зист ё фалокатҳои эколога убур
намоянд.
Экеградипия (Баргардовдан) расман барпфдондан, одатан дар асоси
карордод ё дигар тавофуқоти тарафайн аз ҷониби ж давлат ба давлати
дигар шахсеро, ки барои ҷинозп' айбдор шинохта шудааст ё маҳкум
шудааст, ки берун аз ху;уди ж да влат ва зери салохият;н давлати дигар
буда, ба мақсади гузаровдани тафтишош суда ва амалй намудани
муҷозот содир кардааст.
Эмигратсия (Мухоҷират) хуруҷ аз як давлат ба давлати дигар барои
сукунати доимй. Мувсх^иқи меы:рҳои байналмилалй дойр ба ҳуқуки
тшсон, ҳар кас метавонад ҳамагуна кишвар, аз ҷумла rauiBapn худашрэ
тарк намоад ва ба кишвари (ваташт) худаш баргардад. Факат дар
вазъиятҳои фавкулодца давлат метивонад махдудиятро нисбат ба хукуют
шахе барои тарк намудани ҳудудаш татбиқ намоад.
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