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            Дар дастур мавод доир ба масоили таснифоти  терроризм ва 
экстремизм  барои китобдорон нисбати  баргузори  корҳои тарғиботӣ 
дар байни хонандагону аҳолӣ пешниҳод мешавад. Маводи 
пешниҳодшуда низ барои омўзиш ва  таргиби ин амали номатлуб дар 
ҷомеа ба омўзгорон, муҳаққиқон, адабиётшиносон, адибон, 
рўзноманигорон ва кормандони васоити ахбори умум кўмак мерасонад. 
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Терроризм ва экстремизм -зуҳуроти номатлуби замони 
муосир 

 
 Терроризм ватан, забон, нажод ва дин надорад. 

Ин бадбахти  оламшумуле гардидааст, ки ба 
муқобили он якҷоя мубориза бурда, ба ҳамдигар 
кўмак расонда, тадбирҳои худро мувофиқ сохтан 
зарур аст.1 

Дар ибтидои қарни XXI инсоният бо хатари ҷиддие, ки ба бақои одаму 
олам таҳдид менамояд рў ба рў гаштааст, ки номи он терроризми 
байналмилалӣ мебошад. Албатта, онҳое ки мегўянд терроризм падидае 
аст, ки инсониятро дар тамомим тўли таърихи мавҷудияташ ҳамроҳӣ 
намуда, омадааст беасос нест. Решаҳои терроризм хеле чуқур буда, ба 
базаи иҷтимоии он, ба асосҳо ва ё пояҳои идеологӣ, таърихӣ - фарҳангӣ 
ва ҷаҳонбинии он иртибот доранд. Ҳоло касе гуфта наметавонад, ки 
якумин амалиёти террористӣ кай ва дар куҷо ва ба кадом мақсад рух 
додааст. Дар аҳли қадим, асрҳои миёна ва давраи нав ҳам одамони 
алоҳида ва ҳам гурўҳҳои муташаккили сиёсию мазҳабие буданд, ки ба 
воситаи тарсонидану даҳшатафганӣ мехостанд мақсадҳои худро ба 
гардани дигарон бор намоянд. Дар ин давраҳо ҳам амалҳои террористӣ 
боиси кушта шудани теъдоди зиёди одамони бегуноҳ мегардид. Дар 

1 Плотников, Н. Терроризм ватан надорад [Матн]  Мусоҳиба бо Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
Эмомалӣ Раҳмонов // Садои мардум. – 2001. – 22 декабр. 
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охири қарни XIX  ва XX  амалҳои террористӣ бештар характери сиёсӣба 
худ гирифта, доираи фаъолияти террористон хеле васеъ мегардад. Бо 
инкишофи техника ва технологияи нав шаклу намудҳои нави 
террористӣ ба вуҷуд меоянд, ки аз рўи иқтидори харобиовариашон ба 
амалиёти калони ҷангӣ шабоҳат доранд. Махсусан амалиёти 
террористӣ, ки 11 - сентябри соли 2001 дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико 
анҷом дода шуд бо бераҳмӣ, густохӣ ва теъдоди зиёди одамони 
қурбоншуда бесобиқа мебошад. Ҳанўз як сол нагузашта, террористон 23 
- 26 октябри соли 2002 дар Маскав кўшиши гузаронидани чунин 
амалиётро бо гаравгон гирифтани зиёда аз ҳазор тан аз мардуми бегуноҳ 
намуданд, ки дар натиҷаи амалиёти зиддитеррористдаҳҳо нафар аз 
шаҳрвандони бегуноҳи Маскав ба ҳалокат расиданд.  Ба китобдорон 
лозим аст, ки барои тарғиби зидди терраризм нақшаи корӣ тартиб 
диҳанд ва пас аз он двр байни хонандагону аҳолӣ чорабиниҳо баргузор 
намоянд. Китобдорон бояд дар китобхона дар байни хонандагон бо 
тариқи гузаронидани суҳбат, конфронси хонандагон  ва созмондиҳии  
намоиши китобӣ тарғибот баранд. Аз ин лиҳоз, мо чунин шаклҳои 
корҳои оммавиро пешкаш менамоем: 

 
1. Нақшава матни суҳбат оид ба мавзўи «Террорист дин ва миллат 

надорад». 
2. Нақшаи намоиши китобӣ  бо номи «Мубориза бар зидди 

терроризм ва экстремизм». 
3. Нақшаи картотекаи библиографӣтаҳти унвони «Терроризм ва 

экстремизм падидаҳои номатлуби ҷомеа». 

 

« Террорист дин ва миллат надорад» 
/  Нақшаи омоданамоӣ ва баргузории  суҳбат /2 

 
1. Омоданамоӣ.  
1.1. Ташкили гуруҳи ташабусскор. 
1.2. Интихоби мавзуъ ва муайяннамоии доираи ҳамсуҳбатон( 

Таъини хонандагӣ). 
1.3. Интихоби баранда ва суҳбаторо (нотиқ). 

2 Адабиёт дар қисмати намоиши китобӣ оварда шудааст. 
                                                             



1.4. Муайяннамоии макон ва замони баргузории  суҳбат. 
Интихоби васоити айёнӣ ва техникӣ. Ороиши ҷойи ташкили 
суҳбат. 

1.5. Тарғиби чорабинӣ (реклама) тавассути телевизион, радио, 
рўзномаҳои маҳаллӣ ва дигар васоити омма. Навиштани 
даъватнома ба иштироккунандагон ва дигар хонандагони 
фаъол. 

2. Баргузорӣ. 
2.1. Сухани ифтитоҳии корманди китобхона ё шахси масъул. 
2.2. Терроризм ватан надорад / Баромади корманди сохтори 

амният ё ВКД/. 
2.3. Терроризм ва экстремизм аз нигоҳи ислом / Баромади 

исломшинос ё омўзгор/. 
2.4. Мафҳумҳои терроризм, экстремизм ва ҷиноят / Баромади 

ҳуқуқшинос/. 
2.5. Намоиши филми ҳуҷҷатӣ доир ба  мавзуи «Терроризм ва 

экстремизм дарҷаҳон». 
2.6. Сухани ҷамъбастии баранда. Хулосаю андешаҳо ва 

таклифҳои иштироккунандагон. 
2.7. Сухани хотимавии китобдор доир ба суҳбат. Изҳори 

миннатдорӣ ба иштирокчиён ё қадрнамоӣ аз ҷониби 
китобхона. 
 

Матни намунави суҳбат 

       Терроризм содир намудан амалҳое мебошад, ки ба одамон хатари 
марг ба миён меоваранд, истифодаи он мақсади ҷисмонан бартараф 
кардани рақиби сиёсӣ, вайрон кардани бехатарии ҷамъиятӣ, тарсо-
нидани аҳолӣ ё расонидани таъсир барои аз тарафи ҳокимият қабул 
кардани қарорҳо мебошад. Зўроварӣ, зулм, фишороварӣ, таҳқир ва паст 
задани шаъну шарафи инсон хусусан гурўҳҳои дигари этникӣ аз ҷониби 
ҷомеа ва давлат муҳим аст, эътирозро ба вуҷуд оварад, ки он мумкин ба 
ифратгароӣ сабзида расад. 
      Ифратгароӣ дар кадом шакл набошад, онро мо қабул надорем, чунки 
он ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрвандонро поймол мекунад. Қайд 
кардан ҷоиз аст, ки ифратгароӣ асосҳои маънавии ҷомеаро вайрон 
намуда, ба амнияти минтақа, тамоми ҷаҳон, аз он ҷумла ба амнияти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳам таҳдид мекунад. Ба муқобили 



ифратгароӣбояд ҳама мубориза баранд. Имрўз терроризм беш аз пеш 
хусусияти фаромиллӣ ва глобалӣ касб мекунад. Он дар минтақаҳои 
гуногуни ҷаҳон доман паҳн карда, хатари бузурги иҷтимоӣ дорад ва 
барои амнияти давлатҳои алоҳида ва минтақаҳо воқеан таҳдид эҷод 
менамояд.Тоҷикистон, ки ҷанги таҳмилии шаҳрвандиро аз сари худ 
гузаронидааст ва бо зуҳуроти зишти ин падидаи ғайриинсонӣ аз наздик 
ошно мебошад, ҷонибдори усулӣ ва пойдору устувори муборизаи қотеъ 
ва ҳамоҳангшудаи ҷомеаиҷаҳонӣ бар зидди он аст.Айнӣ замон марбут 
ба амалҳои террористӣдарҷаҳон муташанниҷ боқӣ мемонад. Сарфи 
назар аз тадбирҳои солҳои охир андешидашуда дар бахши мубориза бо 
терроризм, таҳдиди амалҳои нави террористӣ на фақат аз байн 
нарафтааст, балки афзоиш ёфтааст. Дар гўшаҳои гуногуниҷаҳон 
фаъолшавии созмонҳои террористӣ ва ташкилоту созмонҳои маблағ-
гузори онҳо ба мушоҳида мерасад. 
 Дар замони мо, ки пур аз таззод, мушкилот, ихтилофу 
зиддиятҳост, доир ба афзудан ва густариши терроризм, 
фундаментализм, экстремизм ва дигар зуҳуроту падидаҳои номатлубу 
хатарафзо зиёд ҳарф мезананд ва менависанд. 
          Истилоҳи «Терроризм» (аз калимаи лотинии «tеrrоr») сарчашма 
гирифта, маъноаш «Тарс ва ваҳм» аст. Террористон мехоҳанд, мақсаду 
мароми худро бо роҳи зўроварӣ, куштор, тарсу ваҳм амалӣ созанд. 
Террор кардан, ҷомеаро баҳолати тарсу ваҳшат ва ноумедӣ афкандан 
аст. Нахустин баҳсу мунозираҳо миёни мутафаккирон, диншиносон ва 
баъзе уламои хуруфотпараст ва тундрави дин ҳанўз дар дунёи қадим ба 
миён омада, мактабу равияҳои гуногуни диншиносӣ, андешаву афкор ва 
осори диншиносони Ғарбу Шарқ равшангари ин гуфтаҳост. Сиёсати 
динии давлати абадқудрати  собиқ шўравӣ, ки замоне ҷумҳурии мо низ 
як ҷузъи таркибии он буд, бар пояи атеизм ваҷаҳонбинии атеистӣ асос 
ёфта буд. Бо андешаи мутафаккири машҳури немис К.Маркс «Дин 
барои мардум афюн аст» шиор ва моҳияту мақсади муносибат ба дин 
қарор дода шуда буд. Бо мақсади татбиқи ин сиёсат муборизаи 
густурдаву оштинопазир алайҳи дин ва ҳар гуна эътиқоди диниро 
тақозо мекард, ҷиҳати аз байн бурдани ба истилоҳ, боқимондаҳои динӣ, 
кўҳнапарастӣ, хурофот аз шуури мардум зудудани ҳар гуна андешаи 
динӣ, аз ҷомеа решакан кардани дин тадбирҳои гуногун андешида, 
амалӣ карда мешуд. Аммо мубориза алайҳи дин ва эътиқоди динӣ дар 
аксари мавридҳо натиҷаи баръакс медод ва вокунишро бармеангехт. 
Мардум аз рўи фитрати азалии хеш то ҷое метавонист, муқовимат 



мекард, пинҳонӣ амал мекард ва ҳатто, дар баъзе мавридҳо ба амалҳои 
ифротӣ, тундравӣ даст мезад. Таърихи афкору андешаи инсонӣ исбот 
менамояд, ки илму дониш ҳеҷвақт душмани дину имон набуда, балки 
бар зидди хурофот, кўҳнапарастӣ, бофтаҳои баъзе диндорони бесаводу 
чаласавод буд. Ягон мутафаккир ё донишманди асили замони гузашта ва 
муосир низ бар зидди дин набаромадааст, балки хурофот, нодонӣ, 
ҷаҳолатро зери интиқод қарор додааст.  
 Айнӣ замон байни давлатҳои абадқударатиҷаҳон рақобате ба вуҷуд 
омадааст, ки кўшиш барои соҳиб шудан ба нуфуз ба ин ё он минтақаи 
олам, захираву сарватҳои табии, энергетикӣ, ба даст овардани мавқеи 
афзалиятноки стратегӣ, ҳарбӣ ва ғайра торафт шиддат мегирад. Дар 
аксари мавридҳо онҳо кушиш ба харҷ медиҳанд, ки миёни ду динҳои 
бузурги ҷаҳонӣ – ислом ва масеҳият душманӣ ва зиддият барангезанд. 
Читавре, ки дар боло зикр намудем ислом ва пайравони онро ҳамчун 
ҷангҷўю таҷовузкор, ифротгар, бадкину ситезаҷў муаррифӣ намуда, 
фарҳангу тамаддун, дин ва дигар арзишҳои Ғарбро таърифу тавсиф ва 
намунаи ибрат мешуморанд ва онро ба гардани дигарон бо зўрӣ бор 
кардан мехоҳанд. Яке аз омилҳои тезу тунд шудани муносибати баъзе 
кишварҳои мусулмонӣ бо давлатҳои Ғарб маҳз ҳамин сиёсати дурўягӣ ва 
мунофиқона аст, ки он боиси пайдо шудан ва густариши мухолифат 
байни пайравони дини ислом ва масеҳият, тамаддуни Шарқу Ғарб ва 
дар айни замон тавлиди ҷараёнҳои тундрав (экстремистӣ) дар дину 
мазҳабҳои ҳамҒарб ва ҳам Шарқ аст. Шаклҳои зиёди экстремизм ба 
монанди: сиёсӣ, миллатгароӣ, динӣ, наврасон ва ҷавонон, экологӣ, 
зиддиҷаҳонишавӣ, маънавӣ ва ғайра муайян карда шудаанд. 
 
     Экстремизм – аз калимаи франсузии «ехtrеmismе» ва лотинии 
«eхtrеmus» гирифта шуда, маънои аслиаш ифротгароӣ, тундравӣ, фикру 
андешаҳо ва амалҳои тундравона, аз ҳад гузаштан, аз андоза гузаштан 
аст. Экстремист шахсест, ки дар фаъолияти худ ҷонибдори амалҳои 
якравию тундравӣ аст. Ин амалу зуҳурот метавонад, дар тамоми соҳаҳои 
фаъолияти инсон - дар дин, сиёсат, идеология, илм ва ҳатто дар варзиш 
низ ба миён ояд. Мутаассифона, дар олами ислом равияҳое низ арзи 
вуҷуд кардаанд, ки баъзе амалҳояшон ба фитнакориву тафриқаандозӣ 
равона гардидаанд. Ин ба моҳияти дини мубини ислом мухолиф аст ва 
ба ониснод меорад. Дар замони мо шахсоне, ҳизбу ҳаракатҳо ва 
созмонҳое ҳастанд, ки кўшиш менамоянд, мақсаду маром, ғояву андеша, 
афкор ва нақшаҳои худро бо ҳар роҳу васила ва ҳатто, бо амалҳои 



тундравона амалӣ созанд. Ба ақидаи аксари муҳаққиқон, 
сиёсатшиносон, рўзноманигорон экстремизм бештар аз ҳама дар соҳаи 
дин дучор меояд ва ин падида дар тамоми гўшаву канори сайёраи мо ба 
амал омадааст. Сабабу решаҳои он дар чист ва омилу ангезаҳои он 
кадомҳоянд? Ба ин савол ҷавоби дақиқу мушаххас додан душвор аст. Ба 
ҳар ҳол баъзе сабабҳо, решаҳо, омилҳо ва ангезаҳои асосӣ ва умумии 
онро номбар кардан мумкин аст: Аввалан, афзудан ва густариши ҳисси 
маъюсӣ, нобоварӣ, парешонӣ аз зиндагӣ. Дуюм, ҷараёни 
бошиддатиҷаҳонишавӣ (глобализатсия) олами моро тағйир медиҳад, 
тамаддун, фарҳанг, анъана, урфу одат, дину мазҳаб ва суннатҳои 
анъанавиро заиф месозад ва ҳатто, тамоман аз байн мебарад. Натиҷаи 
он на ҳама вақт мусбату дилхоҳ аст ва ин падида эҳсоси нотавонӣ, заифӣ, 
маъюсӣ ва дар бисёр маврид нафрат, эътироз ва муқобилиятро ба миён 
меорад. Ин омил метавонад, боиси бегонагӣ ва ҷудоӣ аз раванди 
ягонагӣ, ҳамкорӣ, ҳамзистӣ, таҳаммулпазирӣ  гардад. Сеюм, омиле, ки 
бештар дарҷаҳони ислом, дар байни мусулмонон ривоҷ ёфтааст - ин 
эҳсоси беадолатӣ нисбат ба ислом ва пайравони он аст. 
 Аксари мусулмонони олам чунини мешуморанд, ки нисбат ба онҳо 
мамолики Ғарб сиёсати - дурўя, меъёру стандартҳои мунофиқонаро ба 
кор мебаранд. Мутаассифона аксари онҳое, ки бо асли аркони ислом, 
таърих, фарҳанг, аҳком, фалсафа ва ахлоқи ислом ошно нестанд, чунин 
меҳисобанд, ки ба ислом хислати ситезу тундравӣ, таҷовузгароӣ, 
бадқасдӣ, ғайритаҳаммулпазирӣ хос аст. Ин андешаи мутлақо ғалат аст. 
Зеро «Қуръон Карим», ҳадис, тамоми аҳкому аркони ислом ва 
фалсафаю ахлоқи он бар пояи адолат, баробарӣ, бародарӣ, озодӣ, 
амният бунёд ёфта, зарурияти сулҳ, ризоият, таҳаммул, оромӣ, амният, 
адолатро бо тамоми зуҳуроти он дар тамоми ҷабҳаҳои зиндагӣ таъкид 
ва фармудааст. Ислом дини сулҳу салоҳ ва бародарист, на барқасдиву 
бетаҳаммулӣ. Экстремизм ва терроризм аз мафҳумҳоест, ки дар дунёи 
имрўза вирди забони ҳама шудааст ва ин ду мафҳум ба ҳам пайваст 
мебошад. Экстремизм (тундравӣ, аз андоза гузаштан) ба терроризм 
меорад.  
 Экстремизми миллатгароӣ - ғояҳои радикалӣ, таҳамуллнопазирӣ 
ва амалҳои зидди намояндагони дигар гуруҳҳои этникӣ, миллатҳо, 
гуруҳҳои наҷодӣ, кўшиши бартарафкунии сиёсӣ ё ҷисмонии онҳо, 
хушунат дар шаклҳои шадид - терроризм зидди мардуми гурўҳҳои 
дигари этникӣ мебошад. 



 Экстремизми динӣ - қатъиян эътироф накардани ғояҳои динии 
дигар, муносибат ва рафтори хашмгинона нисбат ба пайравони мазҳаб-
ҳои дигар, таблиғоти ақидаҳои устувор, «Ҳақ будани як таълимоти 
динӣ», кўшиши решакан, бартараф намудан ва то ба ҳалокат 
расонидани намояндагони динҳои дигар мебошад. 
 Экстремизми наврасон ва ҷавонон - назар ва навъи рафтори 
ҷавонон мебошад, ки аз рўйи принсипи қувва, хушунат нисбати 
дигарон, то ба таҷовуз ва куштор асос ёфтааст. Ў адоват ба 
гуногунандешӣ (махсус нисбат ба ҳаракатҳои муайяни ҷавонон), 
инчунин хоҳиши бунёди ҷомеаи тоталитариро дар асоси тобеият 
пешниҳод менамояд. 
 Экстремизми экологӣ - назари радикалӣ нисбат ба ташкилот ва 
корхонаҳои ба таназзули муҳити зист мусоидаткунанда мебошад. Он 
дар амалҳо ва намоишу эътирозҳо барои ҳифзи муҳити зист бар зидди 
гунаҳкорони ҷиноятҳои экологӣ зоҳир мегардад. Чораҳои 
радикалӣҳатто нисбати шахсоне, ки либосҳои аз пашми ҳайвонот ба бар 
кардаанд, метавонанд зоҳир шаванд. 
 Экстремизми зиддиҷаҳонишавӣ - назари радикалӣ ва рафтори 
бераҳмона нисбати ташкилотҳои ба фазои ҷаҳонишавии иқтисодӣ, 
сиёсӣ ва фарҳангӣ таъсиркунанда мебошад. Ифротгароён дар ҳаракати 
зиддиҷаҳонишавӣ ба ташкили бетартибиҳои оммавӣ, истифодаи 
зўроварии бевосита дар мубориза бо ширкатҳои трансмиллӣ, ниҳодҳои 
байналмилалии иқтисодӣ ва сиёсии характери ҷаҳонишавидошта, 
иштирок мекунанд. 
 Экстремизми ахлоқӣ - таҳаммулнопазирии шадид ба навъи 
муайяни меъёрҳои ахлоқӣ ва қоидаҳои рафторӣ, роҳ додан ба зўроварӣ 
барои таблиғи маҷмўи талаботҳои маънавӣ, накукорӣва аҳкоми динӣ 
аст. Намунаҳои он танқиди бадахлоқӣ, суханони қабеҳ, пўшидани 
либосҳои бегона, риоя накардани қоидаҳои шарафи динӣ ва дунявӣ ва 
ғайра мебошад. 
 Сабабҳои пайдоиши экстремизм мисли шаклҳои он гуногун аст. 
Ин сабабҳоро чунин метавон дарҷ кард: 
• сатҳи пасти дониши динӣ ва дунявӣ, маърифати ҳуқуқӣ; 
• моддӣ; 
• идеологӣ; 
• хоҳиши табадулот ва норозигӣ аз вазъи воқеӣ; 
• пайдо намудани шавқба фаъолияти нав; 
• ҷой доштани камбудиҳо дар тарбияи оилавӣ; 



• коҳиш ёфтани сатҳи зиндагӣ; 
• хусумати шахсии роҳбарони ҳизбҳои сиёсӣ, байни шахсиятҳои сиёсӣ; 
• поймол намудани ҳуқуқҳои динӣ ва этникӣ; 
• дар сатҳи паст қарор доштани фарҳанги иттилоотӣ; 
• фаъолияти динии намояндагони хориҷӣ ва ғайраҳо. 
 Ҳар яке аз ин шаклҳо дорои хусусияти худ мебошад, аммо онҳоро 
зуҳуроти харобиовар, таҷовузкорона, бераҳмона, ки ҳадафи равшан 
надорад, бо ҳам мепайвандад. Амалиётҳои сиёсии экстремизм дар 
шаклҳои гуногуни фаъолияти экстремистӣ оғоз шуда ва дар шаклҳои 
хавфноки иҷтимоӣ чун шўриш, фаъолияти исёнгарона ва терроризм 
хотима меёбад. Терроризм ҳамчун падидаи мураккаби иҷтимоӣ-сиёсӣ 
ва ҷиноӣ аз зиддиятҳои дохилӣ ва берунаи рушди иҷтимоӣ вобаста 
мебошад. Терроризм ин таҳдиди бисёрҷониба ба манфиатҳои ҳаётан 
муҳими шахс, ҷамъият ва давлат, ки яке аз навъҳои аз ҳама хатарноки 
ифротгароии сиёсӣ дар тарозуиҷаҳонӣ ва минтақавӣ мебошад, муайян 
карда шудааст.  
 
 
 
 
 
 
 

Мубориза бар зидди терроризм ва экстремизм 
/Нақшаи намоиши китобӣ/ 

Қисми 1.  Терроризм ва оқибатҳои он. 

Иқтибос:       Терроризм ва ифротгароӣ бо ҳамлаи оқибатҳои 
даҳшатбору бераҳмонаи худ бапроблемаи 
ҷиддитарини инсоният дар асри XXI табдил 
ёфтааст. Бинобар ин зарур аст, ки фаъолияти 
тамоми сохторҳои давлатию ҷамъиятиро барои 
таъмини боэътимоди сулҳу суббот, ҳаёти осоишта 
ва амнияти кишварамон равона созем.3 
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Қисми 2.  Ифротгароӣ – падидаи номатлуби ҷомеа 

           Иқтибос: Имрўз ифротгароӣ ва терроризм аз ҷиддитарин 
таҳдидоти                субботу амниятиҷаҳонист. Барои 
муқобила бо падидаи гароиши ҷавонон ва аз ҷумла занон 
ба гурўҳҳои ифротӣ бояд дар сатҳи миллӣ маҷмўе аз 
тадбирҳои сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ – динӣ 
андешида шавад.4 

 
Адабиёт 

 
Плотников, Н. Терроризм ватан надорад [Матн]: Мусоҳиба бо 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмонов // Садои мардум. 
– 2001. – 22 декабр. 

 
Убайдуллоев, М. Алайҳи терроризм бояд якҷоя мубориза барем 

[Матн]  // Садои мардум. – 2001. – 10 ноябр. 
 
Асадуллоев, Р.   Мубориза бо терроризм ногузир аст [Матн]:  Дар 

партави суханронии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон  дар вохўри бо 
мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва сохторҳои  низомӣ // Ҷумҳурият. – 2002. – 27 
июн. 

 
Чоршанбиев, А.,  Мунаввар, Д.   Чоҳканро чоҳ дар пеш аст [Матн]: 

Тафсили пешгирии амали як гурўҳ террористӣ дар Тоҷикистон  // Ҷум-
ҳурият. – 2002. – 22 август. 

 

4Бекмуҳаммад, Қ.  Ифротгарӣ ва терроризм [Матн] // Бонувони Тоҷикистон. – 2015. – Январ. – 
С.7– 10. 

                                                             



Ҳамид, С.  Террорист дин ва миллат надорад [Матн]: Террористони 
исломӣ  // Тоҷикистон. – 2002. – 14 ноябр. 

 
Розиқов, М. Терроризм ва оқибатҳои он [Матн]:  // Ҷумҳурият. – 

2002. – 27 ноябр. 
 
Бо терроризм якҷоя бояд мубориза бурд [Матн]:  Суханронии Раиси 

Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон Саъдулло 
Хайруллоев дар иҷлосияи 11-уми ҳарсолаи асамблияи парлумонии 
созмони амният ва ҳамкории Аврупо // Садои мардум. – 2002. – 20 июн. 

 
Маҳмадалиев, Р.  Терроризм чанд сар дорад? [Матн]:  Мусоҳибаи 

рўзноманигорҚ. Бегмуҳаммад бо сардори раёсати мубориза бар зидди 
терроризми Вазорати амнияти Ҷумҳурии Тоҷикистон Раҷабалӣ 
Маҳмадалиев // Садои мардум. –  2002. – 10 май. 

 
Терроризми байналмилалӣ: Сарчашма ва аксуламал [Матн]: 

Суханронии Раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон М. Убайдуллоев дар форуми байнипарлумонии мубориза 
бар зидди терроризм дар ш. Санкт – Петербург, 27 марти 2002 // Садои 
мардум. – 2002. – 4 апрел. 

 
Ёдгорӣ, Н.  Наркобизнес ва терроризм  [Матн]: Кадоме даҳшатнок-

тар? // Ҷумҳурият. – 2003. – 31 июн. 
 
Давлатов, С.  Терроризм чист? [Матн]  //Садои мардум. – 2004. –22 

январ. 
 
Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн]: Дар бораи ворид намудани 

тағйирот ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мубориза бар 
зидди терроризм»  // Ҷумҳурият. – 2005. – 3 март.   

 
Нақши парламентҳо дар ташкили систематии байналмилалии 

амният [Матн]: Мубориза зидди терроризми байналхалқӣ // Садои 
мардум. – 2005. – 22 октябр. 

 



Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн]: Дар бораи ворид намудани 
тағйирот ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мубориза бар 
зидди терроризм»  // Садои мардум. – 2005. – 8 март. 

 
Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи  консепсияи 

ягонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн]: Оид ба мубориза бар зидди тер-
роризм ва эктремизим (ифротгароӣ) // Садои мардум. – 2006. – 4 апрел. 

 
Консепсияи ягонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон  [Матн]:  Оид ба 

мубориза бар зидди терроризм ва экстремизим (ифродгароӣ) бо 
фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28 марти соли 2006, № 
1717   // Ҷумҳурият. – 2006. – 1 апрел. 

 
Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн]: Дар бораи кон-

сепсияи ягонаи Ҷумҳурии Тоҷикстон  оид ба мубориза бар зидди 
терроризм ва экстремизим  (ифродгарӣ)  // Ҷумҳурият. – 2006. – 1 - 
апрел. 

 
Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн]: Оид ба ворид намудани 

тағйиру илова ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мубориза 
бар зидди терроризим»  // Садои мардум. – 2007. – 24 май. 

 
Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн]: Оид ба ворид намудани 

тағйиру иловаҳо ба қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мубориза 
бар зидди терроризм»  // Ҷумҳурият. – 2007. – 15 май. 

 
Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн]:  Оид ба ворид намудани 

тағйирот ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон   «Дар бораи мубориза бар 
зидди тероризм»  // Ҷумҳурият. – 2008. – 11 октябр; Садои мардум. – 
2008. – 15 октябр. 

 
Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн]: Оид ба ворид намудани 

тағйирот ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мубориза бар 
зидди тероризм» // Садои мардум. – 2008. – 15 октябр. 

 
Розиева Қ. Терроризми ҳуқуқӣ дар амал  [Матн] // СССР.  – 2009.  – 

29 декабр. 
 



Шакарова А. Терроризм аз пайдоиши инсоният вуҷуд дорад [Матн]: 
Оиди терроризм  // Ҷавонони Тоҷикистон. – 2010. – 13 октябр. 

 
Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон  [Матн]:  Дар бораи муқовимат ба 

қонунгардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳиҷиноят 
бадастоварда ва маблағгузории терроризм   // Садои мардум. – 2011. – 1 
апрел. 

 
Маҳмадалиев, Р.   Фарзанди фарзонаи миллат [Матн]:  Полковник, 

собиқ сардори Раёсати мубориза бар зидди терроризми Вазорати 
амнияти Ҷумҳурии Тоҷикистон  //  СССР. – 2011. – 24 феврал. 

 
Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн]:  Дар бораи муқовимат ба 

қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳиҷиноят 
бадастоварда ва маблағгузории терроризм  // Садои мардум . –2011. – 1 
апрел.  

 
 Наботов, Ҷ., Мусоев, А.  Омодасозии мутахассисон тибқи талаботи 

бозори меҳнат амалӣ шуда мубориза ба терроризм вусъат меёбад 
[Матн] // Садои мардум. – 2012. – 22 июн. 

 
 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн]:  Оид ба ворид намудани 

иловаҳо ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мубориза бар 
зидди терроризм»  // Ҷумҳурият. – 2012. – 4 август. 

 
 Ибодуллоева, М.  Фирефтаи ваъдаҳо нашавед [Матн]: Андешаҳои 

Президенти «Фонди байналмиллии мусулмонзанҳои дунё, зидди маводи 
муходир, хушунат, ифродгароӣ ва терроризм»  // Фараж. – 2013. – 8 май. 

 
 Наботов, Ҷ., Мусоев, А., Мергонов, Д. Мубориза алайҳи терроризм 

тақвият меёбад [Матн] // Садои мардум. – 2013. – 13 июн. 
 
 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн]: Оид ба ворид намудани 

тағйиру иловаҳо ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 
муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи 
ҷиноат ба дастоварда ва маблағгузории терроризм»  // Садои мардум. – 
2013. – 14 июн. 

 



 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн]:  Оид ба ворид намудани 
илова ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мубориза бар зидди 
терраризм» // Садои мардум. – 2013. – 14 июн. 

 
 Садриддинов, Ҷ. Диловарони майдони набард [Матн]: Оид ба 

гурўҳҳои террористиву экстремистӣ дар ҷумҳурии соҳибистиқлол // 
Қонун ва ҷомеа. – 2013. – 28 ноябр. 

 
 Назаров, Н. Симпозиуми байналмилалӣ дар масъалаи терроризм 

ва ҷиноятҳои трансмиллӣ  [Матн]:  Дар ш. Анталияи Ҷумҳурии Туркия 
симпозиуми 5-уми байналмилалӣ дар мавзўи «Терраризм ва ҷиноятҳои 
трансмиллӣ дурнамои бехатарии стратегӣ» доир гардид  // Қонун ва 
ҷомеа. – 2013. – 28 декабр. 

 
 Муродов, Ф. Мубориза бар зидди терроризм ва экстремизм [Матн]     

// Қонун ва ҷомеа. – 2014. – 15 май. 
 
 Бухориев, М. Муқовимат ба таҳдиду хатарҳои муосир [Матн]: Оиди 

терроризм ва экстремизм // Қонун ва ҷомеа. – 2014.  – 19 июн. 
 

 Бекмуҳаммад, Қ.  Ифротгарӣ ва терроризм [Матн]: Мусоҳибаи  Э. 
Саидмирзода бо Қосими Бекмуҳаммад, коршиноси масоили минтақавӣ       
// Бонувони Тоҷикистон. – 2015. – январ. – С.7– 10. 
  
 Валиев, Ҷ. Проблемаҳои мубориза ба муқобили терроризм ва 
экстремизм дарҷаҳон [Матн] // Дин ва ҷомеа. – 2015. – Июл. – С.51. 
 
 Валиев, Ҷ. Терроризму экстремизм решаҳои зуҳур ва таҳдид ба 
маннфиатҳо [Матн] //Ҷумҳурият. – 2015. – 23 июл. 
 
 Валиев, Ҷ. Мубориза ба муқобили терроризм ва экстремизм 
дарҷаҳон [Матн]   // Озодагон. – 2015. – 1 июл. 
 
 Наботов, Ҷ., Мусоев, А. Ҳамкориҳои муштарак, дар мубориза 
алайҳи терроризм [Матн]  // Садои мардум. – 2015. – 7 феврал. 
 
 Ҷобиров, Н.  Дарси омўзишӣ дар мавзўи мубориза бо терроризм 
[Матн]: Дар Раёсати бозрасии давлатии автомибилии ВКД 



ҶумҳуриТоҷикистон вохўрии устодони маркази таълимии ВКД 
баргузор гардид// Қонун ва ҷомеа. – 2015. – 9 феврал. 
 
 Чӣҷавононро ифротгар мекунад? [Матн]: Мусоҳибаи Алишер 
Зарифӣ бо хабарнигори «Озодагон» Абдулло Давлатов, раиси Иттиҳоди 
тоҷикони Руссия // Озодагон. – 2015. – 18 феврал.  
 
 Ахтар, А. Илоҷи воқеъ пеш аз вуқўъ [Матн]: Пешгирӣ кардани 
ҷавонон аз гаравидан ба гурўҳҳои террористӣ // Ҷавонони Тоҷикистон. – 
2015. – 26 феврал. 
 
 Сабабу омилҳои ҷалб шудани ҷавонони тоҷик ба гурўҳҳои 
ифродгаро [Матн]: // Қонун ва ҷомеа. – 2015. – 12 март. 
 
 Рўзиев, Д. Мубориза бо ифротгароӣ ё хатаре, ки ҷаҳонро ташвиш 
овардааст [Матн] // Ҷумҳурият. – 2015. – 8 апрел. 
 
 Сайфуллоев, А. Терроризм – зуҳуроти номатлуби замони муосир 
[Матн] // Садои мардум. – 2015. – 24 апрел. 
 
 Каён, С., Шарифзода, К. Чаро ҷавонон ба гурўҳҳои ифротӣ 
мепайванданд? [Матн] // Ҷавонони Тоҷикистон. – 2015. – 30 апрел. 
 
 Кабир, А. Кори ДИИШ–ро дарранда намекунад [Матн]: 
Ҳаракатҳои тундраву ифротӣҷавонон // Ҷавонони Тоҷикистон. – 2015. – 
14 май. 
 
 
 Аҳмадзода, А. Терроризм байналмилалӣ ва нигаронии хидмати 
амниятии кишварҳои Осиё ва Аврупо [Матн]: Баргузории Шўрои 38– 
уми роҳбарони сохторҳои амниятӣ ва хадамоти махсуси давлатҳои узви 
Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил дар Душанбе дар заминаи авҷи 
терроризм ва экстремизми динӣҷанги итилоотӣ дар дунё // Тоҷикистон. 
– 2015. – 28 май. 
 
 Шоҳқосимов, Ш.  Терроризму ифродгарӣ хатари азим барои ҷомеа 
аст [Матн] // Садои мардум. – 2015. – 28 май. 
 



 400 тоҷик дар ҷангҳои ҷиҳодӣ [Матн]: Дар Сурия ва Ироқ // СССР. – 
2015. – 28 май. 
 
 Гулзор, Р.  Бо ифродгароӣ муборизаи дастаҷамъона мебояд [Матн]: 
Оид ба терроризм ва ифродгароӣ // Ҷумҳурият. – 2015. – 28 май. 
 
 Тероризм чист?  [Матн]: Таҳияи А. Воҳидов  // Боҷу хироҷ. – 2015. – 
4 июн. 
 
 Раҳимов, Р. Мусулмонкунӣ ё исломисозии тундгароён [Матн]: 
Муносибатҳои байниҳамии ҷомеаи исломӣ ва нақши исломиёни 
тундгаро // Ҷавонони Тоҷикистон. – 2015. – 4 июн. 
 
 Хоини Ватан [Матн]: Гулмурод  Халимов собиқ сардори воҳиди 
таъиноти махсуси ВКД Ҷумҳурии Тоҷикистон (ОМОН) // Садои мардум. 
– 2015. – 10 июн. 

 
 Давлатзода, Н.С. Ташкилот ва ҳараккатҳои тундгаро ба ваҳдат 
хатар доранд [Матн]: Масоили доғи рўз // Садои мардум. – 2015. – 23июн. 
 
 Содиқов, М. Нафрин бар он мароме, ки хиёнат бошад [Матн]: 
Полковник Гулмурод Ҳалимов // Садои мардум. – 20015. – 23 июн. 
 
 Писари раҳгумзадаам баргард! [Матн]: Нолаи модаре, ки писараш 
дар Сурияву Ироқ меҷангад / Таҳияи Ҳ. Исмат // Ҷумҳурият. – 2015. – 23 
июн. 
 
 Валиев, Ҷ.  Мубориза ба муқобили  терроризм ва экстремизм 
дарҷаҳон [Матн] // Озодагон. – 2015. – 1 июл. 
 
 Омили пайвастани Ҳалимов ва донишҷўёни квотадор дар ДИИШ 
[Матн]: Дар бораи чӣ тавр ҷавонони тоҷик ба сафи ҷангҷўёни ДИИШ 
пайвастаанд // Озодагон. – 2015. – 8 июл. 



 ДИИШ чист ва чӣ ниятҳо дорад? [Матн]: Дар бораи ташкилоти 
террористии Давлати Исломии Ироқу Шом // Боҷу хироҷ – 2015. – 16 
июл. 
 
 Шаҳидуллозода, М. Терроризм ва ҷавонони фиребхўрда // 
Ҷумҳурият. – 2015. – 28 июл. 
 
 Азимӣ, Ф. ДИИШ ба фарҳангу тамаддуни миллатҳо хатар дорад ва 
мубориза мебарад [Матн]: Конфронси байналмилалӣ дар мавзўи 
«Ислом зидди ифродгарии динӣ ва терроризм» // Озодагон, – 2015. – 29 
июл. 
 
 Султонов, Д. Ман хато кардам, шумо накунед, мегуяд ҷавони 
гумроҳшудае, ки азми иштирок дар даргириҳои Сурия буд [Матн]:  
Масоили доғи рўз // Садои мардум. – 2015. – 19 август. 
 
 Раҳимов, Д.  Ватанро бояд дўст дошт ва қадр намуд [Матн]:   Роҷеъ 
баҷангҳои Сурия ва Ироқ // Паёми Душанбе. – 2015. – 28 август. 
 
 Аслон, К.  Исёни генерал [Матн]: Собиқ муовини Вазири мудофиаи 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, генерал майёр Назарзода Абдуҳалим Мирзо // 
Фараж. – 2015. – 9 сентябр. 
 
 Гулен, Ф. Мусалмонон бояд бо экстремизм мубориза баранд [Матн]  
// Фараж. – 2015. – 9 сентябр. 
 
 Ҳоҷӣ, А. Террору фирор [Матн]: ҲоҷӣҲалим чӣ тавр генерал 
Назарзода шуду куфри неъмат кард // Тоҷикистон. – 2015. – 10 сентябр. 
 
 Камолова, М. Гарави ҷавонон ба созмонҳои террористӣ [Матн] // 
Масъалаҳои маориф. – 2015.  –  №3. – С.49–51. 
 



 Давлатов, А.  Фитна аз амома хезад [Матн]: Роҷеъ ба собиқҷони-
шини вазири мудофиаиҶ Т Абдуҳалим Назарзода  //  Қонун ва ҷомеа. – 
2015. – 15 октябр. 
 
 Имомназаров, М. ВМКБ [Матн]: Баррасии майли ҷавонон ба 
ифротгароӣ // Ҷавонони Тоҷикистон. – 2015. –29 октябр.      
 
 Мубориз, М.  Оятуллоҳ Башар Путини алавӣ [Матн]:  Ё ҷанги 
Путин бо ДИИШ чӣ паёмаде дорад?  // Қонун ва ҷомеа. – 2015. – 22 
октябр. 
 Муҳаммадалӣ, М.  Кӣҷавононро ба ДИИШ мебарад? [Матн]  // Илм 
ва ҳаёт. – 2015. – №5. – С.18 – 20. 
 
 Ҳасанзода, С.  Гумроҳ нашавем [Матн]: Роҷеъ ба воқеаҳои мудҳиш 
(ДИИШ)   // Душанбе. –  2015. – № 8. – С.17 – 20. 
 
 Фаттоҳзода, С. Мо муқобили исломи радикалӣ ва атеизми ҷанговар 
ҳастем [Матн]: Мусоҳибаи рўзноманигорЗ. Тоҷибоева бо муовини якуми 
Раиси Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон Саидмурод Фаттоҳзода  // 
Минбари халқ. – 2015. – 17 ноябр. 
 
 Ализода, Ҳ.  Давлат, миллат, дин ва терроризм [Матн]:  Рўзи 19 – 
ноябри соли 2015 дар Маркази исломишиносии назди Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон конфренсияи ҷумҳуриявии илмӣ - амалӣ доир 
гардид // Минбари халқ. – 2015. – 25 ноябр. 
 
 Олимӣ, Ш.  Ифротгароии баъзе ҷавонон [Матн]: Омилҳо ва роҳҳои 
пешгирии он // Мароми пойтахт. – 2015. – 25 ноябр. 
 
 Холиқназар, Х. Тоҷикистон дар ҷабҳаи аввали мубориза бо терро-
ризм ва экстремизми динӣ [Матн]: Сўҳбати хабарнигор Д. Рўзиев бо 
директории Маркази тадқиқоти стратегии назди Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ХудобердӣҲақназар // Ҷумҳурият. – 2015. – 1 декабр. 



 
 Пиров, С.  Ифротгароӣ – падидаи номатлуби ҷомеа [Матн]  // Илм 
ва ҳаёт. – 2015 – №4. – С.2 – 4. 
 
 Садриддинов, Ҷ.  Терроризм – хатар баҷомеа ва инсонҳо [Матн]         
// Фараж. – 2015. – 23 декабр. 
 
 Солеҳ, У. Барои ваҳдат ҳамагӣ масъулем [Матн]: Маҷлиси васеъ дар 
мавзуи « Мубориза алайҳи терроризм ва экстремизм - асоси таҳкими 
ваҳдати миллӣ»  // Ваҳдат. – 2015.  – 23 декабр. 
 
 Саид, М.  Ҷомеаро бояд маърифатнок гардонд [Матн]:  Гурўҳҳои 
тундгаро ва ҷараёнҳои ифротӣ // Ҷавонони Тоҷикистон. – 2015. – 24 
декабр. 
 
 Наботов, Ҷ., Мусоев, А. Сохтори зиддитеррористии минтақавӣ тақ-
вият меёбад // Садои мардум. – 2015. – 30 апрел.  
 
 Нур, З.  Муборизаи нотарсона бо «дарди ҳамагонӣ»  [Матн]:   Дар 
толори Китобхонаи миллии Тоҷикистон конфронси илмӣ - амалии 
ҷумҳуриявӣ «Терроризм ва ифротгарӣҳамчун вабои аср ва роҳҳои 
пешгирии он» доир шуд // Фараж. – 2016. – 1 январ. 
 
 Ҳабиб, С.  Телесуфлёр ё полковники ДИИШ Ҳалимов ба кӣ хизмат 
мекунад? [Матн]  // Тоҷикистон. – 2016. – 6 январ. 

 

 

Ба забони русӣ 

 Хусейнова, Дж. Экстирмизм и терроризм [Текст] // Вечерний Ду-
шанбе. – 2015.  – 22 июл. 

 Джалилов, К. Д. Роль таджикистана и Китая в борьбе  с  
терроризмом 



 [Текст] // Таджикистан и современный мир. –2006. – №3. – С.90-95. 
 
 Назиров, Д. Терроризм в Таджикистане в период Советского союз 
[Текст] // Таджикистан. –2006. – №1-3. – С.10-12. 

 Валиев, Ҷ. Экстремизм нарушает духовные основы общества 
[Текст]: Актуальные проблемы современного экстремизма и терроризма 
в таджикистане на религиозной основе // Вечерний Душанбе. – 2015. –1 
июля. 

Маводи электронӣ 

 Ифродгарои ва терроризм-зуҳуроти номатлуби замони муосир 
[Манобеи электронӣ]. – Низоми дастрасӣ: http://www.hakikati-sugd.tj/ 
 
 Мубориза бо терроризм тақвиятиҷаҳонӣ мехоҳад. [Манобеи электронӣ]. 
– Низоми дастрасӣ: http://hhdt-sugd.tj/ 
 
 Ахмедов Баҳром. Экстримизм (ифродгарои) ва проблемаҳои 
ҳифзи ҳуқуқи инсон [Манобеи электронӣ]. – Низоми дастрасӣ: 
http://online-maktab.ru/ 
 
 АМИТ «Ховар» Маҳкумияти амалҳои гурўҳи ифротгароӣба ном 
«Давлати исломӣ» аз ҷониби толибон [Манобеи электронӣ]. – Низоми 
дастрасӣ: http://www.1tv.tj/ 
 
 Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28 марти соли 2006, 
№1717. Консепсияи ягонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба мубориза бар 
зидди терроризм ва экстремизм (ифродгароӣ) аз 28 марти соли 2006, 
№1717 28 [Манобеи электронӣ]. – Низоми дастрасӣ:http://www.adlia.tj/ 
 
 Лоиқназари Мўъмин. Бозии абарқудратҳо дар минтақа: таҳдидҳо 
ва посухҳо [Манобеи электронӣ]. – Низоми дастрасӣ: http://www. 
jumhuriyat. tj/index.php?art_id=18976 
 

http://www.hakikati-sugd.tj/
http://hhdt-sugd.tj/
http://online-maktab.ru/
http://www.1tv.tj/
http://www.adlia.tj/


 Ҳаким Абдулло. Дини мубини исломро ки бадном мекунад? 
[Манобеи электронӣ]. – Низоми дастрасӣ: http://jumhuriyat.tj 
/index.php?art _id=21617 
 Зубайдулло Давлатов. Ифротгароӣ алайҳи он чи бояд кард? 
[Манобеи электронӣ]. – Низоми дастрасӣ: http://www.jumhuriyat. 
tj/index. php?art_id=23087 
 
 Шарифи Давлатмурод. Конфронси илмӣ-амалии ҷумҳурияви дар 
мавзуи  «Мавқеи ҷавонон дар мубориза бар зидди равандҳои номатлуби 
ҷомеъа: терроризм, экстремизм ва маводи нашъадор» Машварати 
муовини сарвазир дар шаҳри Хорух. [Манобеи электронӣ]. – Низоми 
дастрасӣ: http://www.badakhshon.tj/ru/press-center/news/ 
 
 Мубориза бар зидди терроризм.  Суханронии Роҳбари Дафтари 
САҲА дар Тоҷикистон Сафир Маркус Мюллер ва Сафири ИМА дар 
Тоҷикистон Сюзен М. Эллиотт дар семинар оид ба мубориза бо падидаи 
размандагониифротгарои хориҷӣ,Душанбе,24 феврали соли 
2015. [Манобеи электронӣ]. – Низоми 
дастрасӣ:http://www.osce.org/tg/tajikistan/191926 
 
 Аслиддин Хушвахтов. ДИИШ ва Ховари Миёна. [Манобеи 
электронӣ]. – Низоми дастрасӣ: http://www.tja.tj/index.php/tj/amniyati-
omea-va-avonon/70-diish-va-khovari-mijona.html 
 
 Ифротгарои ва оқибатҳои он. [Манобеи электронӣ]. – Низоми 
дастрасӣ:http://hhdt-sugd.tj/index.php/tg/component/content/article/1-latest-
news/942-2015-04-20-03-48-53 
 
 Ҷамолиддин Абдукаримов. Терроризм ва экстремизм-зарар ба 
амнияти кишвар. [Манобеи электронӣ]. – Низоми дастрасӣ: 
http://www.hgu.tj/index.php?view=newscontent&catnews=133 
 

http://www.badakhshon.tj/ru/press-center/news/
http://www.osce.org/tg/tajikistan/191926
http://www.tja.tj/index.php/tj/amniyati-omea-va-avonon/70-diish-va-khovari-mijona.html
http://www.tja.tj/index.php/tj/amniyati-omea-va-avonon/70-diish-va-khovari-mijona.html
http://hhdt-sugd.tj/index.php/tg/component/content/article/1-latest-news/942-2015-04-20-03-48-53
http://hhdt-sugd.tj/index.php/tg/component/content/article/1-latest-news/942-2015-04-20-03-48-53
http://www.hgu.tj/index.php?view=newscontent&catnews=133


 Бухориев Мансур. Сиёсати давлат дар соҳаи муқовимат ба 
экстремизм ва терроризм: вазъият ва имконоти муқовимат [Манобеи 
электронӣ]. – Низоми дастрасӣ:http://vkd.tj/index.php/tj/asosi/4259-
sijosati-davlat-dar-so-ai-mu-ovimat-ba-ekstremizm-va-terrorizm-vaz-iyat-va-
imkonoti-mu-ovimat 
 
 Ҷўраева Каромат. Экстремизм ва таъсири он. [Манобеи 
электронӣ]. – Низомидастрасӣ:http://www.hakikati-
sugd.tj/index.php/politics/2223-ekstremizm -va-ta-siri-on-ba-omeai-bashar 
 
 МуаррифиинуктахоиасосииПаёмиПрезидентиҶумҳурииТоҷикист
он,ҶанобиОлӣ, муҳтарамЭмомалӣРаҳмонбаМаҷлисиОлӣ (аз 23-
январисоли 2015) Душанбе – 2015 [Манобеи электронӣ]. – Низоми 
дастрасӣ:http://www.president.tj/sites/all/themes/president/images/footer/pa
yom/nuktahoi_payom.pdf 
 
 Содиқов, Б. ОёХНИТякеазшохаҳоитерроризмаст? [Манобеи 
электронӣ]. – Низоми дастрасӣ: http://www.hakikati-
sugd.tj/index.php/politics /2786-ojo-khnit-yake-az-shokhakhoi-terrorizm-ast 

 

Терроризм ва экстремизм падидаҳои номатлуби ҷомеа 
/Нақшаи картотекаи библиографӣ/ 

            Картотекаи библиографӣ имкон медиҳад, ки хонандагон оид ба 
терроризм ва экстремизм хубтар шинос шаванд. Шумо метавонед 
картотекаро доимо аз маводҳои тозанашри рўзномаю маҷаллаҳои 
ҷумҳурӣ ва ғайра пурра гардонед. Картотекаи библиографӣ азбаски ба 
мавзўъҳои гуногуни терроризм ва экстримизм равона мешавад, 
маводҳои картотекаро барои истифодаи мутахассисон аз ҷумла 
кормандони амниятва ҳуқуқба таври тавсия додан зарур аст. Дар 
картотека маводҳое, ки дар тавсияномаи мазкур пешбини шудааст, 
тасвир кардан зарур аст. 

 
Нақшаи тахминии картотека: 
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1. Терроризм чист ва террорист кист. 
2. Терроризм – хатар ба ҷомеа ва инсонҳо. 
3. Ифротгароӣ – падидаи номатлуби ҷомеа. 
4. Ватанро бояд дўст дошт ва қадр намуд . 
5. Адабиёти тарбияви бадеӣ оиди  терроризм ва экстримизм. 

 
Ҳангоми таҳияи картотека аз рўйхати адабиёти тавсияшудаи 

намоиши китобӣ истифода намоед. 
 

 

 

 

 

 

Терроризм и экстремизм - эти негативные явления современности 

/Методические  рекомендации/ 

 

На таджикском языке 
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