
КОРРУПСИЯ ЗУҲУРОТИ НОМАТЛУБ ДАР ҶОМЕА 

Яке аз амалҳои номатлубе, ки дар шароити кунунӣ дар ҷомеа 

миёни одамон мавҷуд аст, ин коррупсия мебошад. Коррупсия 

барои пешрафти соҳаҳои иқтисодиёт, маориф, илм, ҳуқуқ, 

иҷтимоиёт, тиб ва дигар соҳаҳои ҳаётан муҳим монеаи ҷиддӣ 

пеш меорад. Дар ҳақиқат, коррупсия ба пешрафти иқтисодиёти 

кишвар халал мерасонад, бунёди ҷомеаи демократиро заиф 

месозад ва ба рушди демократия таъсири манфӣ мегузорад. Ин 

зуҳурот решаҳои хеле қадимӣ дошта, мутаассифона, то ҳол дар 

ҷомеаи ҷаҳонӣ вуҷуд дорад.  

Бояд қайд кард, ки ин падидаи бад фазои ҷомеаи солимро вайрон 

намуда, дар ҷамъият бетартибиҳоро ба миён меорад. Дар ин замина 

пояи давлату давлатдорӣ коста мегардад. Аз ин рӯ, бояд ин ваборо 

решакан кард. Коррупсия яке аз масъалаҳои доғи рӯзи тамоми 

мамлакатҳои ҷаҳони муосир, аз он ҷумла Тоҷикистон маҳсуб меёбад. 

Муқовимат бар зидди коррупсия кори дастаҷамъона мебошад. Оид ба 

муборизаи дастаҷамона Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои 

миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ 

Раҳмон низ дар як Паёми худ ба Маҷлиси олии кишвар чунин қайд 

намуданд: «Фаромӯш набояд кард, ки мубориза ба муқобили 

коррупсия фақат вазифаи мақомоти ҳифзи ҳуқуқ нест. Дар ин 

мубориза тамоми аҳли ҷомеа, ҳар як шаҳрванд ва ҷомеаи шаҳрвандӣ 

низ бояд бетараф набошад». 

Бо вуҷуди хавфи ҷиддӣ доштани кирдорҳои коррупсионӣ дар 

ҷамъият муқовимат бар зидди он ҷузъи муҳимми сиёсати  ҳуқуқии 

давлат ва Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб рафта, амалӣ 

намудани ин сиёсат райъи қавии сиёсӣ, ташаккули заминаҳои 

боэътимоди ҳуқуқию ниҳодӣ, банақшагирии стратегӣ ва ҷалб 

намудани аҳли ҷомеаро тақозо менамояд. Аз ин лиҳоз, дар ин самт 

қонунҳо ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии ба талаботи замон 

ҷавобгӯ қабул шуда, ниҳоди махсусгардонидашудаи давлатӣ – 

Агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсия ва 

ниҳоди умумимиллӣ - Шурои миллии муқовимат бо коррупсия 

таъсис дода шудаанд. 

Бо мақсади ноил шудан ба ҳадафҳои зиддикорупсионӣ ва 

бартараф намудани ин мушкилот моро зарур аст, ки корҳои 

назаррасеро ба анҷом расонем. Конвенсияи Созмони Милали 

Муттаҳид бар зидди коррупсия, маҳз ба хотири мубориза алайҳи 



коррупсия, пешгирии сабаб ва омилҳои ба пайдоиши 

ҳуқуқвайронкуниҳои коррупсионӣ мусоидаткунанда ва решакан 

намудани онҳо 31 октябри соли 2003 қабулшуда, баҳри амалӣ кардани 

ин мақсад чораҳои мушаххас пешбинӣ намудааст. 

Коррупсия воқеан яке аз ҷиноятҳои хавфноки сиёсӣ ба ҳисоб 

меравад, ки он барои амалӣ гардидани барномаҳои иҷтимоию 

иқтисодии давлат монеъа эҷод мекунад. Он метавонад нобоварии 

шаҳрвандонро ба амал оварда, минбаъд барои ҷинояткорӣ ва ба сари 

мақомотҳои қудратӣ омадани шахсони тасодуфӣ заминаи асосиро 

гузорад. Аз ин рӯ, барои таъмини зиндагии шоистаи мардум камари 

ҳиммат баста, барои аз байн бурдани ин падидаи номатлуб саҳм 

гузорем. 

 Саҳми ҳар як шахс барои пешгирӣ намудани амалҳои номатлуб 

нисбати коррупсия хеле муҳим мебошад. Чунки дар ҳаёти ҳамарӯза 

мушоҳида кардан мумкин аст, ки касоне, ки дучори ин мушкилот 

шудаанд, ҳам ба иқтисодиёти худ ва ҳам ба иқтисодиёти оила зарари 

калон ворид кардаанд. Пас мебояд, ки қаноатро пеша карда, баҳри 

зиндагии шоиста камари ҳиммат бандем ва барои таъмини оила аз 

меҳнати ҳалол истифода кунем. Зеро оромиши хотир ва осудагӣ дар 

меҳнати ҳалол аст. 

Рухангез Сафарзода, омӯзгори кафедраи забоншиносии 

муқоисавӣ ва назарияи тарҷумаи ДДЗТ ба номи Сотим Улуғзода 

 

 


