Шаммае аз таърихи таъсиси равобити байналмилалии Вазорати маориф ва
илми Љумњурии Тољикистон (Маќола)
Љумњурии Тољикистон пас аз ноил гаштан ба истиќлолияти давлатї,
сиёсати хориљии худро љињати барќарор намудани робитањои њасана бо
тамоми кишварњои љањон эълон намуда, барои ворид шудан ба љомеаи
байналмилалї ва пайдо намудани љойгоњи муносиб дар он кушишњои зиёде
ба харљ дод. Зеро мањз бо њамин восита кишвари тозаистиќлоли мо
метавонист бо истифода аз тарљибаи бойи сиёсї, иќтисодї, иљтимої, илмї,
технологї, фарњангї ва давлатдории кишварњои дигар ба ислоњоти
иќтисодии хеш ва аз љињати техникї таљњизонидани он, тарбияи
мутаххасисони соњањои ба иќтисодиёти миллии љумњурї зарур ва бунёди
љомеаи демократї ва озод муваффаќ гардад.
Дар марњилаи аввали муносибатњои давлатии Љумњурии Тољикистон бо
кишварњои хориљї барои дипломатияи навташкили тољик пайдо намудани
манфиатњои муштарак бо ин давлатњо ва нуќтањое, ки моро бо њам
мепайвандад хеле муҳим буд. Ба роҳ мондани њамкорї дар самтҳои мухталиф
хоссатан дар самти маориф ва илм бо кишварҳои хориљї барои барқарор ва
таҳким бахшидани соҳаи таълиму тарбия барои кишвари мо хеле зарурат
дошт.
Нахустин кишварҳое, ки Љумњурии Тољикистон бо онҳо дар самти
маориф ва илм созишнома оид ба ҳамкорї ба имзо расонидааст, инњо
Федерасияи Россия, Қазоқистон, Қирғизистон, Узбекистон ва Туркманистон
буданд.
Раванди ташаккулёбии соҳаи маорифро дар љумҳурї ба вижа ҳамкориҳо
бо кишварҳои хориљиро метавон ба 3 давра људо намуд:
- Давраи аввал аз замони истиқлолият то соли 2000;
- Давраи дуввум аз соли 2000 то соли 2010;
- Давраи сеюм аз соли 2010 инљониб.
Дар раванди барқароршавї ва ташаккулёбии Љумҳуриии Тољикистон
истифода аз таљрибаи ғании кишварҳои пешрафта дар самти маориф
махсусан кишварҳое, ки низоми таҳсил дар онҳо дар даврони Иттиҳоди
Шуравї бо Љумҳурии Тољикистон шабењ буд, аҳамияти аввалиндараља дошт.
Давраи аввал ин бештар раванди тақвият бахшидани љалби шарҳвандон
барои таҳсил, фарогирии онҳо ба таҳсил дар муассисаҳои таҳсилоти миёна ва

олии касби љумҳурї ва хориљ аз он буд. Дар ин давра бастани созишномаҳо
дар соҳаи маориф ва илм рушд намуда, аз љумла санадњо ба имзо расиданд:
- Созишнома байни Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон ва
Вазорати тањсилоти умумї ва касбии Федерасияи Россия оид ба њамкорї дар
соњаи маориф аз 18 марти соли 1997;
- Созишномаи њамкорї дар соњаи маориф байни Њукумати
Љумњурии Тољикистон ва Њукумати Љумњурии Туркия аз 16 майи соли 1996;
- Протокол оид ба ворид намудани таѓйирот ва иловањо ба
Созишнома байни Њукумати Љумњурии Беларус, Њукумати Љумњурии
Ќазоќистон, Њукумати Љумњурии Ќирѓизистон ва Њукумати Федератсияи
Россия дар хусуси эътирофи мутаќобила ва баробарарзишии њуљљатњои
тањсил, дараљањои илмї ва унвонњо аз 24 ноябри соли 1998;
- Протокол оид ба ворид намудани таѓйирот ба Созишномаи
њамкорї дар соњаи пањн намудани дониш ва тањсили калонсолон дар
Иттињоди Давлатњои Мустаќил аз 17 январи соли 1997 ва ѓ.
Ба вижа шуруъ аз соли 1994 табодули устодон, донишљўён дар зинаҳои
мухалифи таҳсил бо кишварҳои собиқ Иттиҳоди Шуравї сурат гирифт.
Ҳукумати Љумҳурии Тољикистон ҳамасола ирсоли шаҳрвандони љумњуриро
ба хориљи кишвар барои таҳсил тариқи бурсия зиёд менамуд.
Аз љумла, дар соли соли 1994 – 59 нафар, соли 1997 – 60 нафар ва соли 2000 –
87 нафар шањрвандони Љумњурии Тољикистон ба хориљи кишвар фиристода
шуданд.
Давраи дуввум дар тақвияти соҳаи маориф ва илм саҳми хеле назарррас
дорад, зеро шурўъ аз соли 2000 то соли 2010 тамоми шаҳрвандони Љумҳурии
Тољикистон ба таҳсил фаро гирифта шуда, табодули донишљўёну устодон
барои таҳсил дар хориљи кишвар якчанд маротиба зиёд гардид.
Нишондиҳандаи ирсоли шаҳрвандони Љумҳурии Тољикистон тариқи
бурсия ба хориљи кишвар дар ин давра ба таври зерин сурат гирифт: Соли
2001 – 81 нафар; соли 2002 -108 нафар; соли 2003 104 нафар; соли 2004 -115
нафар; соли 2005 – 131 нафар; соли 2006 -339 нафар; соли 2007 436 нафар; соли
2008 – 389 нафар; соли 2009 – 490 нафар; соли 2010 – 618 нафар шањрванди
Љумњурии Тољикистон ба хориљи кишвар фиристода шуданд.

Дар ин замина Вазорати маориф ва илми Љумҳурии Тољикистон бо
якчанд кишварҳо созишномаҳои хамкорї ба имзо расонид, ки аз љумлаи онњо
метавон чунин санадњоро зикр намуд:
- Созишнома байни Њукумати Љумњурии Тољикистон ва Њукумати
Федератсияи Россия оид ба шартњои фаъолияти мактаби тањсилоти миёнаи
умумии русї-тољикии Донишгоњи славянии Россия-Тољикистон. аз 03.03.2007;
- Созишнома байни Њукумати Љумњурии Тољикистон ва Њукумати
Љумњурии Ќазоќистон оид ба њамкорї дар соњаи маориф аз 17 апрели соли
2001;
- Созишнома байни Њукумати Љумњурии Тољикистон ва Њукумати
Љумњурии Ќазоќистон дар бораи њамкорї дар соњаи илм, техника ва
иттилоот аз 9 ноябри соли 2000;
- Созишнома байни Њукумати Љумњурии Тољикистон ва Њукумати
Љумњурии Озарбойљон оид ба њамкорї дар соњаи маориф аз 30.12.2007;
- Созишнома байни Вазорати маорифи Љумњурии Тољикистон ва
Вазорати маориф ва илми Љумњурии Арманистон оид њамкорї дар соњаи
маориф аз 31.10.2005;
- Созишнома байни Вазорати маорифи Љумњурии Тољикистон ва
Вазорати маориф, илм ва сиёсати љавонони Љумњурии Ќирѓизистон оид ба
њамкорї дар соњаи маориф аз 03.06.2006;
- Созишнома байни Вазорати маорифи Љумњурии Тољикистон ва
Вазорати маорифи Љумњурии Халќии Хитой аз 01.02.2002;
- Барномаи њамкорї байни Њукумати Љумњурии Тољикистон ва
Њукумати Љумњурии Полша дар соњаи фарњанг, илм, тањсилоти олї ва
маориф барои солњои 2009-2011;
Дар ин давра ҳамчунин љоннок шудани комиссияҳои байниҳукуматї бо
кишварҳои хориљї ба назар мерасад. Ҳамкорї дар самтҳои мушаххаси соҳаи
маориф бо кишварҳои хориљї аз љумла, бо Федератсияи Россия, Қазоќистон,
Қирғизистон, Тукманистон, Хитой, Туркия, Беларус, Австрия, Полша,
Озарбойљон ва ѓайра ба роҳ монда шуд.
Давраи сеюм ин давраи имкониятҳои бемаҳдуд љиҳати њамкорї бо
кишварҳои хориљї дар самти маориф ва илм аст. Ќабл аз њама таъсиси
филиалњои Донишкадаи энергетикии Москва, Донишгоњи миллии

тањќиќотии Донишкадаи пўлод ва хўллаи Москва, Донишгоњи давлатии
Москва ба номи М.В.Ломоносов бисёр назаррас мебошад.
Њамчунин созишномаҳо байни Вазорати маориф ва илми Љумњурии
Тољикистон бо кишварҳои Латвия, Индонезия, Малайзия, Франсия ва ғайра
баста шуд.
Ба роњ мондани њамкорї байни Вазорати маориф ва илми Љумњурии
Тољикистон ва ташкилотњои байналмилалї аз љумла, ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО,
ИСЕСКО, СОРОС, ГТС, Хазинаи Оѓохон, ДААД, ТЕМПУС, ЮСАИД,
Иттињоди аврупо, БОЉ, Наљоти кўдакон, Салиби сурх, ВММ-internatioanal,
ЕФО ва БАКТРИЯ хеле муфид буд.
Дар ин робита татбиќи лоињањои гуногун аз љониби ташкилотњои
мазкур дар њамбастагї бо вазорат љињати илсоњоти соњаи маориф аз љумла,
лоињањои “Барномаи озмоиши пешгирии тарки хонандагон аз мактаб”,
“Хониши босифат”, “Тањсилоти глобалї”, “Тањсилоти духтарон”, “Тањсил
барои њама” ва ѓайра назаррас мебошад.
Яке аз самтҳои намоён дар рушди њамкорињои байналмилалї дар соњаи
маориф ва илм ин ба роҳ мондани робитаҳои мустақим байни муассисаҳои
таҳсилоти олии касбии љумњурї бо донишгоҳҳои кишварњои хориљї
мебошад. Аз љумла, Донишгоњи миллии Тољикистон бо муассисаҳои
тањсилоти олии кишварњои хориљї аз ќабили Донишгоњи давлатии
Туркманистон ба номи Махдумќулї, Донишгоњи тарбияти мударрисии
Љумњурии Исломии Эрон, Донишгоњи Њироти Љумњурии Исломии
Афѓонистон, Донишгоњи молия ва иќтисоди Синзян, Донишгоњи
байналималии Покистон, Донишгоњи миллии Малайзия, Донишгоњи Гентии
Белгия, Донишгоњи Тампереи Финландия, Донишгоњи
давлатии
Даугавапилси Литва, Мактаби олии Вентспили Латвия Донишгоњи Кангнами
Корея ва ѓайра зиёда аз 110 созишнома ба имзо расонидааст.
Шуруъ аз соли 2008 бо ташаббуси Ҳукумати Љумҳурии Тољикистон
“Стипендияи байналмилалии Президентї “Дурахшандагон” амал менамояд.
Стипендияи байналмилалии Президентї барои хонандагони болаёқати
Љумҳурии Тољикистон буда, харољоти сафар, таҳсил ва будубоши онҳоро дар
хориљи кишвар ва баъд аз хатми донишгоҳ бо љойи кори доимї таъмин
намуданро дар бар мегирад.
Аз соли 2010 инљониб тањсили шањрвандони Љумњурии Тољикистон дар
хориљи кишвар такони тоза гирифт. Чунонки мушоњида менамоем, соли
тањсили2010-2011, 1211 нафар, соли 2011- 2012, 1269 нафар ва соли 2012 –
2013, 2954 нафар шањрвандони Љумњурии Тољикистон тариќи бурсия ба
хориљи кишвар фиристода шуданд.

Дар таърихи соҳаи маориф бори аввал аст, ки соли тањсили
2014 - 2015 тариқи бурсияҳои таҳсилї аз тарафи вазорату идорањои љумњурї
3685 нафар шаҳрванди Љумҳурии Тољикистон барои таҳсил ба хориљи
кишвар фиристода шуданд. Имрўзњо дар хориљи кишвар зиёда аз 12 њазор
шањрванди Љумњурии Тољикистон тањсил менамояд. Шањрвандони Љумњурии
Тољикистон дар 28 кишвари дунё таҳсил менамоянд.
Аксари ҷавонони бонангу номуси кишвар дар пайи таҳсил, интихоби
касб ва азхуд кардани техникаву технологияҳои муосир талош намуда, дар
дохилу хори ҷ и мамлакат илму донишҳои муосир ва барои кишварамон
заруриро азбар карда истодаанд. Њадаф, аз тањсили шањрвандони Љумњурии
Тољикистон дар хориљи кишвар ин тарбияи мутахассисони баландихтисос
дар соњањои ба иќтисодиёти миллии кишварамон зарур мебошад, то ин ки
насли фархундаи даврони истиќлолият дар рушди Љумњурии Тољикистон
сањми арзандаи худро гузоранд.
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