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Policy papers emanating from Washington and EU capitals invariably attune us to the threat of 
apocalyptic scenarios awaiting Tajikistan if the government fails to commit to reform. The 
International Crisis Group has been pontificating about the government’s impending collapse since its 
2009 report “Tajikistan: On the Road to Failure.” The recent book by Martha Brill Olcott “Tajikistan’s 
Difficult Development Path” is a variation on the theme of the country edging slowly but surely, due to 
the government’s unfulfilled economic reforms, towards the status of a failed state, especially 
following the withdrawal of US troops from Afghanistan.  

It is striking that the regime in Tajikistan continues to enjoy stability despite, or, as I argue below, 
because of the very status quo situation that policy analysts believe is a major source of the country’s 
instability. Why is it that, despite high rates of unemployment which triggers outmigration of gigantic 
proportions, inefficient industrial and agricultural policies which impoverish average Tajikistanis, and 
various sorts of human rights violations, the country has not fallen apart like it did 15 years ago? 

In my opinion the same factors that policy analysts use to paint a dismal picture of failure are the 
factors that ensure the survival of the regime. I will focus on one such factor, immigration, to 
illuminate the logic of regime survival. My analysis of the situation is informed by the work of an 
influential German economist Albert Otto Hirschman who contends that when members of a state 
perceive a decline in the quality of services provided by their government they have two options: either 
exit that country or voice their concern to get the government to improve the quality of service. Exit 
and voice interact with each other. When people are able to use the “voice” option, that is, provide 
positive feedback and criticism about government performance, government responds by delivering 
better services and people are less likely to migrate elsewhere in search of better opportunities. When 
the “voice” option is foreclosed, however, that is, when individuals are harassed and tortured and 
opportunities for self-expression are limited, more and more people fear to make their voice heard 
about government performance, and the absence of positive criticism will lead governments to continue 
underperforming, causing people to migrate. In addition, exit also undermines the economy as it entails 



capital flight. Capital flight happens when people threatened by the repressive power of the state move 
or take their money with them to another country. 

The theory applies to the situation in contemporary Tajikistan. Here people continue to exit the country 
in droves due to economic hardship. Tajikistanis do not have avenues for making their voices heard in 
a way that would bring about change to the status quo. For one, opposition political parties, whether it 
is due to government pressure or their own incompetence, lack the ability to mobilize people and 
articulate their concern. Protesting outside party politics requires a lot of coordination and this is 
unlikely to happen due to weak opposition parties and due to the fact that exiting the country is less 
costly than political action. Thus, exit in the form of labor migration is a preferable option. 

Tajikistanis migrate in order to alleviate the brutal pressures of unemployment and high levels of 
inequality caused by the mismanaged economy. For politicians labor migration is a blessing because it 
brings remittances. By sending remittances, labor migrants replace the government as a chief guarantor 
of household social security and help sustain the economic and political status quo. For its part the 
government does everything (mainly through incompetent economic policies) to facilitate labor 
migration. For example, it operates centers where migrants learn basic skills to get by in Russia but 
little in the way of advocating for their human rights knowing that the visa free regime, with labor 
hungry Russia, is there to stay. In addition to labor drain, outmigration also entails brain drain which is 
equally good for the government. What can be best for the government than have a few disgruntled 
dissidents to freely exit the country? It is true that the majority of labor migrants choose to leave the 
country for economic reasons and they are unconcerned about the politics. Even so, outmigration 
sustains the political status quo. Migration weakens the tie citizens have to their home country, as they 
only come back for the short term and as such they are less likely to become vocal about the status quo. 
With labor migrants permanently in and out of the country, the government does not need to improve 
its performance because it is aware that, from the labor migrant’s perspective, migrating is less costly 
than voicing criticism and peoples’ mobility is bad for opposition parties’ mobilization efforts. For as 
long as outmigration remains an option for Tajikistanis, the brutal political and economic status quo 
will be sustained. Of course things can change if opposition parties became more active and find 
innovative solutions to change the status quo through constitutional means.  

In a nutshell the government persists largely because of the outmigration considered by policy analysts 
to be a defining feature of all that is wrong with Tajikistan and which potentially imperils its stability. 
The implication of this for policy studies which predict doom and gloom is that bad governance has a 
stabilizing effect. In other words the government of Tajikistan is going to enjoy a safe ride into the 
future as long as the possibility of exiting the country is available for Tajik “citizens”. Bringing about 
good governance requires organization within old and nascent opposition political parties of vociferous 
citizens which, again under the circumstances prevailing in the country, is tough work. Should 
policymakers shift their focus from regional security and nation-building in Afghanistan to party-
building in Central Asia is primarily a question of whether Western countries are willing to pursue their 
strategic and economic interests in the region, ostensibly imperiled by the threat of extremism, in a way 
that does not give Central Asia leaders license, which it has given so far, to disarticulate political 
parties and civil society organizations under the pretext of national security.  
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Мақолаву гузоришҳои сиёсӣ, ки дар Вашингтон ва Иттиҳоди Аврупо нашр мешаванд, таваҷҷуҳи моро 
ба хатари сенарияҳои охируззамони мунтазири Тоҷикистон, дар сурате ки давлат натавонад ислоҳоти 
заруриро амалӣ кунад, ҷалб мекунанд. Гуруҳи Байналмилалии Буҳрон (International Crisis Group) дар 
гузоришаш, ки соли 2009 таҳти унвони “ Тоҷикистон дар роҳ ба шикаст”  нашр шуда буд, суқути 
қарибулвуқӯи кишварро пешбинӣ мекард. 
 
Инчунин, китоби ахири Марта Брил Олкот "Роҳи сахти рушди Тоҷикистон"  шикасти Тоҷикистонро, 
ба вижа пас аз хуруҷи нерӯҳои Иёлоти Муттаҳида аз Афғонистон ва бо таваҷҷуҳ ба амалӣ нашудани 
ислоҳоти иқтисодӣ ва сиёсӣ ва нақзи ҳуқуқи башар, ҳадс мезанад. Дар ҷавоб таҳлилгарони сиёсии назди 
ҳукумати Тоҷикистон фарзияҳои шореҳони ғарбиро беасос ҳисобида, иддао мекунанд, ки онҳо аз 
хусусиятҳои кишвар бехабаранд, вале сабаб чист, ки таҳлилгарони маҳаллӣ ин хусусиятҳоро барои 
хонандагон ошкор намекунанд.   

 
Ба назари ман, омилҳоеро, ки таҳлилгарони сиёсии Ғарб, боиси 
шикасти давлат муаррифӣ мекунанд, ҳамон омилҳое ҳастанд, 
ки кафили бақои давлати кунунӣ мебошанд. Барои муффасал 
шарҳ додани мантиқи иддаои худ ман рӯи як омил, яъне, 
муҳоҷират, таваҷҷӯҳ мекунам. Таҳлили ман аз назарияи 
иқтисоддони машҳури Олмони Алберт Отто Ҳиршман 
бармеояд. Ба ақидаи Ҳиршман, ҳангоме, ки шаҳрвандони як 
кишвар дар сифати хизматрасонии давлат коҳиш эҳсос 
мекунанд, онҳо барои беҳтар кардани вазъи зиндагии худ, аз ду 
як роҳро интихоб мекунанд. Берун баромадан аз он кишвар ё 
баён кардани нигарониҳои худ дар мавриди паст будани 
сифати хизматрасонии давлат. 
 
Ин назария барои таҳлили вазъияти кунунии Тоҷикистон хеле 
ба маврид аст. Дар Тоҷикистон мардум ба далели мушкилоти 

иқтисодӣ ё барои пайдо кардани ризқу рӯзӣ ба муҳоҷирати корӣ ба Русия сафар мекунанд. Барои тағйир 
додани вазъияти мавҷуда дар кишвар мардуми Тоҷикистон имкониятҳои маҳдуди сиёсӣ дорад. Шояд 
корношоямии худи ҳизбҳо бошад ё фишори ҳукумат аз болои онҳо, ки ҳизбҳои сиёсӣ фаъолияти 
густурда надоранд. Ба ҳар ҳол, бо назардошти вазъи кунунии сиёсӣ ва иқтисодӣ, сокинони кишвар 
сафар кардан ба хориҷ аз кишварро нисбати амалиёти сиёсӣ тарҷеҳ медиҳанд, зеро ба хориҷ сафар 
кардан аз ҷиҳати иқтисоди нисбатан муфидтар аст ва аз ҷиҳати сиёсӣ он оқибатҳои нохушро ба бор 
намеоварад.  
 



Маълум аст, ки фишори бераҳмонаи бекорӣ ва сатҳи баланди нобаробарии иқтисоди дар кишвар сабаби 
асосии ба муҳоҷирати корӣ рафтани тоҷикистониён аст. Барои ҳукуматдорон муҳоҷирати корӣ барака ва 
раҳмат аст, чунки аз он интиқоли пул ба даст меояд. Бо интиқоли маблағ муҳоҷирони корӣ ҷойгузини 
давлат ба унвони кафили аслии амнияти хонавода мешаванд ва вазъи мавҷудаи иқтисодӣ ва сиёсиро 
ҳифз мекунанд. Дар навбати худ ҳукумати Тоҷикистон бо сиёсати корношоями иқтисодӣ ва ифтитоҳи 
марказҳои омӯзишӣ аз қабили омӯзиши забони русӣ ба муҳоҷирати корӣ мусоидат  мекунад, гарчанд 
дар самти ҳимояи ҳуқуқи инсонии муҳоҷирон дар Русия ҳукумати Тоҷикистон ба ҳукуматдорони Русия 
эътироз баён намекунанд. 
 
Дуруст аст, ки аксари муҳоҷирони корӣ бо далели мушкили вазъи иқтисодӣ аз кишвар берун мебароянд 
ва ба сиёсат эътино намекунанд. Ба ҳар ҳол, муҳоҷирати корӣ кафили ҳифзи суботи вазъияти кунунии 
сиёсист. Муҳоҷирати корӣ боиси бетарафӣ ва беэътиноии муҳоҷирон ба вазъи кунунии сиёсӣ ва 
иқтисодии мамлакат мегардад, зеро проблемаи асосии онҳо аз таъмин кардани хонавода иборат аст, 
инчунин онҳо ба барои муддати кӯтоҳ ба кишвар бармегарданд, ки ин барои фаъолияти сиёсии ҷомеаи 
шаҳрвандӣ дар ҳаёти кишвар мусоидат намекунад. Ҳукумати кишвар хуб огоҳ аст, ки дар шароити бади 
иқтисодӣ ва сиёсӣ, аз нигоҳи муҳоҷирон муҳоҷират ба Русия нисбати фаъолияти сиёсӣ дар кишвар суди 
зиёдтар ё зиёни камтар дорад. Бинобар ин ҳукумат ниёз ба беҳтар кардани фаъолияти худ надорад зеро 
аксарияти мардум ба таври муқимӣ дар Тоҷикистон ҳаёт ба сар намебаранд, яъне пайваста дар 
муҳоҷират ҳастанд. 
 
Инчунин муҳоҷирати корӣ барои ҳизбҳои сиёсии мухолиф имкон намедиҳад ки шумораи аъзои ҳизбро 
аз тариқи тарғибот дар маҳалли сукунат зиёд кунад. Аз ин лиҳоз шигифтангез нест, ки рӯзҳои ахир 
ҳизбҳои сиёсӣ ва рӯҳониёни намоёни кишвар барои корҳои тарғиботӣ бо муҳоҷирон дар Русия 
вохӯрданд. То он замоне ки тоҷикистониён муҳоҷиратро ҳамчун васила барои рафъи фишори иқтисодӣ 
интихоб мекунанд, вазъи мавҷудаи сиёсӣ ва иқтисодӣ тағйир нахоҳад кард. Албатта, ҳама чиз метавонад 
тағйир кунад, агар аҳзоби мухолиф фаъолтар шаванд ва роҳҳои ҳалли навоваронаро пайдо карда вазъи 
кунуниро бар асоси Сарқонуни кишвар тағйир диҳанд.        
 
Хулоса, ҳукумати Тоҷикистон аз сабаби муҳоҷират, ки таҳлилгарони ғарбӣ ба он ҳамчун мояи заифии 
давлат нигоҳ мекунанд ва онро ҳамчун хатар ба суботи давлат арзёбӣ мекунанд, арзи ҳастӣ мекунад. 
Тавассути ин мақола мехоҳам таваҷҷуҳи онҳоеро, ки пайваста, бо таваҷҷуҳ ба вазъи сиёсӣ ва иқтисоди 
номуносиб дар кишвар, аз шикасти қарибулвуқӯи Тоҷикистон бонги изироб мезананд, ба як нуктаи 
калидӣ ҷалб кунам. 
 
Дар кишварҳои мисли Тоҷикистон сиёсат ва иқтисоди заиф баъзан омили субот аст. Ба ибораи дигар, то 
замоне ки тоҷикистониён аз сабаби вазъи сиёсӣ ва иқтисодии номусоид имкони аз кишвар хориҷ 
шуданро доранд, ҳукумати Тоҷикистон бепарво ва бехатар ба оянда қадам хоҳад гузошт.  


