
1 

ДАСТГОЊИ ИЉРОИЯИ 
ПРЕЗИДЕНТИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

 
МАРКАЗИ ТАДЌИЌОТИ СТРАТЕГИИ НАЗДИ 

ПРЕЗИДЕНТИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
 

 
 

 
 

 
 

ТЕЗИСҲО  
ДАР ПАРТАВИ ДАСТУРУ СУПОРИШЊОИ  

АСОСГУЗОРИ СУЛЊУ ВАЊДАТИ МИЛЛЇ, 
ПЕШВОИ МИЛЛАТ, ПРЕЗИДЕНТИ 

ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН  МУЊТАРАМ 
ЭМОМАЛЇ РАЊМОН  

ВОБАСТА БА РУШДИ ДЕЊОТ 
  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Душанбе,  2018 



2 

ББК 67.400.5 
 
 
Тезисҳо дар партави дастуру супоришҳои Асосгузори 
сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
вобаста ба рушди деҳот.  Душанбе, 2018,  .. сањ.  

  
 

Муҳаррир: 
Қиёмиддин Сатторӣ   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ISBN 978-99975-50-33 
 



3 

1. Моҳият ва аҳамияти мулоқоти Пешвои миллат бо 
намояндагони ҷомеаи кишвар 

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон 12 майи соли 2018 бо намояндагони ҷомеаи 
кишвар дар шаҳри Душанбе мулоқот доир карда, дар 
ҳошияи он ба масъалаҳои муҳимтарини ҳаёти сиёсӣ, 
иҷтимоию иқтисодӣ ва илмию фарҳангии кишвар 
таваҷҷуҳи махсус зоҳир намуданд. Ҳадафи аслӣ аз ин 
вохӯрӣ таҳкиму тақвият бахшидани раванди таъмини 
амнияти миллӣ, низоми давлатдории миллӣ, густариши 
сармояи дунявӣ, инчунин, шинохти воқеияти давру замон, 
дарки масъулият дар назди Ватану миллат ва давлат 
маҳсуб меёфт. Мулоқот дар маҷмӯъ ба чанд мавзӯъҳои 
асосӣ бахшида шуда буд: 

Якум,  пос доштани  арзишҳои динӣ, шинохти 
моҳият ва фазилатҳои рӯзадорӣ ва моҳи шарифи Рамазон, 
талқини хайру эҳсонкорӣ ва риояи фарҳанги 
сариштакорӣ; 

Дуюм, ҷалби таваҷҷуҳи тамоми қишрҳои ҷомеа ба 
пайгирии суннатҳои миллӣ, ҳифзи арзишҳои муқаддаси 
давлат, арҷ гузоштан ба озодӣ ва сулҳу оромӣ ва дур 
будан аз бегонапарастию хурофот; 

Сеюм, аз даст надодани зиракии сиёсӣ ва муқовимат 
бар зидди ҳама гуна шаклҳои ифротгарої, терроризм, 
сиёсӣ гардонидани ислом, ҳифзи ҷавҳари дини мубини 
ислом; 

Чорум, риояи муқаррароти қонунҳо ва саҳм 
гузоштан дар пешрафту шукуфоии кишвар. 

Баргузор намудани чунин навъи мулоқот бо ҳузури 
васеи мақомоти давлатӣ, ҷомеаи шаҳрвандӣ ва муҳимтар 
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аз ҳама, қишри рӯҳонии ватанӣ дар шароити феълӣ, ки 
ҳамарӯза хатарҳои глобалие аз қабили терроризм, 
экстремизм, радикализм ва фундаментализми динию 
мазҳабӣ ҷомеаи ҷаҳониро таҳдид мекунанд, аз ҳар ҷиҳат 
мувофиқи мақсад мебошад. Доир кардани чунин мулоқот 
аз мавқеъшиносии сиёсии Пешвои миллат дар баробари 
воқеиятҳои имрӯзӣ шаҳодат медиҳад. 

Ҳарчанд Пешвои миллат бо намояндагони қишрҳои 
гуногуни ҷомеаи кишвар ҳамасола мулоқоту вохӯриҳо 
анҷом медиҳанд, вале ин чорабинӣ бо махсусиятҳои худ аз 
дигар вохӯриҳо тафовути амиқ дошт. Тамоми раванди 
мулоқот аз огоҳ ва даъватнамоӣ иборат буд. Огоҳ 
намудани тамоми сокинони кишвар аз таҳдиду хатарҳои 
миллӣ, ҳадафҳо ва нақшаҳои нопоки душманони давлату 
миллат ва даъват ба ҳифзи якпорчагӣ, субот, зиракии 
сиёсӣ, хайрхоҳӣ, адлу инсоф, имондорию инсонпарварӣ ва 
ғайра.  

Даъвати қишри рӯҳонӣ–сархатибон ва аҳли дини 
мамлакат ба он далолат мекунад, ки роҳбарияти кишвар 
ба бовару эътиқод ва дину мазҳабҳои мардумӣ эҳтиром 
қоил аст ва дину мазҳабро ба унвони василаи баҳамойӣ ва 
иттиҳоду ҳамзистии мардум мепазирад. Гузашта аз ин, 
бовару эътиқодоти самимии табақаҳои гуногуни иҷтимоӣ 
боиси пойдории сулҳу ваҳдат ва оромию субот мегардад. 
Аммо, мутаассифона, иддае аз рӯҳониёни муҳофизакор, 
тундгаро, ифротӣ ва авомфиреб, ки солҳои охир аз дини 
ислом ҳамчун василаи расидан ба қудрат ва касби нуфуз 
суйиистифода намуда, ба ҳарими хусусии фикрию 
мадании ҷомеа дастдарозӣ мекунанд ва бад-ин минвол ба 
омили асосии тундгаро ва ҷаҳолатписанд  шудани мардум, 
бахусус насли ҷавон табдил меёбанд. 
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 Аз ин ҷост, ки шинохтани ин навъи рӯҳониён, ки 
дину мазҳабро ҳамчун абзори нуфузмандӣ, ришваситонӣ, 
авомфиребӣ, қудратталабӣ ва ҳангомапароканӣ истифода 
мебаранд, тақозои замон аст ва Президенти мамлакат  ба 
ширкаткунандагон, махсусан, рӯҳониён–сархатибон 
муроҷиат карда, ироа доштанд, ки исломро василаи 
ғорати мардум накарда, аз он суд наҷӯянд. Бар замми ин, 
дину мазҳаб бояд воситаи иттиҳоду ҳамзистии мардум ва 
ҷомеа бошад, на тариқаи низоъ ва ихтилофот.  

Воқеиятҳо  собит месозанд, ки суйиистифода аз 
исломи сиёсӣ дар чанд даҳсолаи охир ба тиҷорати 
қудратҳои минтақавӣ ва ҷаҳонӣ бадал шуда, мардуми 
манотиқи гуногуни Шарқи мусулмонӣ ба гирдоби 
даргириҳо кашида мешаванд. Ҳамарӯза дар Ховари 
Миёна бар асари таҳоҷумоти мазҳабӣ, ихтилофот ва 
даргириҳои динӣ-исломӣ ҳазорон-ҳазор нафар ҷон бохта 
ва хисороти хеле зиёди молию пулӣ ҷомеаҳои 
мусулмониро дунболагирӣ мекунанд. Муҳимтар аз ҳама, 
гурӯҳҳои тундгарои исломӣ аз сармоягузории «бедареғ»-и 
хадамоти истихборотии кишварҳои ғарбӣ бархӯрдоранд 
ва бар асоси кумаку дастгириҳои моддию маънавии онҳо 
дар минтақаҳои гуногун амалиёти террористию 
экстремистӣ анҷом медиҳанд. Шарқи мусулмонӣ, 
махсусан, Ховари Миёна ба майдони набарду даргириҳои 
бемаънои гурӯҳҳои ифротгарои исломӣ табдил ёфтааст. 
Ин нукта дар суханронии Пешвои миллат амиқ ифода ёфт.  

Дар ҷомеаи муосир терроризму ифротгароӣ дар 
минтақаву кишварҳои гуногуни олам торафт доман 
густурда, боиси ҳар рӯз ба ҳалокат расидани садҳо нафар 
аҳолии осоишта ва сарсону овора шудани ҳазорҳо 
одамони бегуноҳ гардида, зуҳуроти мазкур бар асари 
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сиёсӣ намудани ислом ҳоло ба таҳдиди бузурги ҷаҳонӣ 
табдил ёфтааст. Бо номи дини мубини ислом анҷом 
додани амалҳои террористиву ифротгароӣ имрӯз ба як 
зуҳуроти бисёр нангин ва ташвишовар мубаддал 
гардидааст. 

Сарвари давлат бо такя ба иттилооти дақиқ таъкид 
карданд, ки дар қаламрави ҷумҳурӣ ташкилоти 
террористии Ҳизби Наҳзати Исломӣ роҳи гурӯҳҳои 
ифротгарои диниро паси сар намуд ва ниҳоят даст ба 
табаддулоти сиёсию низомӣ зад. Президенти мамлакат ба 
намояндагони ҷомеаи Тоҷикистон, махсусан сархатибон 
муроҷиат карда, ишора намуданд, ки дуруст шинохтани 
авзои иҷтимоӣ ва равандҳои сиёсӣ имкон фароҳам 
меоварад, ки ҷомеа дар амну осоиш зиндагӣ кунад ва аз 
рӯёрӯӣ бо хатарҳо эмин бошад.  

Давлат ва Ҳукумати ҷумҳурӣ тамоми саъйю 
талошашро сарф мекунад, ки пеши роҳи беқонунӣ, 
беадолатии иҷтимоӣ, ихтилофоти динию мазҳабӣ ва 
даргириҳои сиёсиеро, ки бар пояи низоъҳои мазҳабӣ-
исломӣ тарҳрезӣ мегарданд, бигирад. Наздикии 
мафкуравӣ ва ақидатии гурӯҳҳои ифротгаро ва 
террористии динию мазҳабӣ онҳоро бо якдигар дар 
робитаи зич  нигаҳ  медорад. Аз ин ҷост, ки Ҳизби 
Наҳзати Исломӣ аз назари мазмунӣ, моҳиятӣ ва 
мафкуравӣ бо дигар созмонҳои террористии исломӣ 
наздикӣ дорад ва ба ҷомеаи динии ҷумҳурӣ дар мисоли 
сархатибони масҷидҳои ҷомеи шаҳру навоҳӣ ва вилоятҳо 
фаҳмондани ин равобити ақидатӣ ва сиёсӣ асли масъала 
аст.  

Бояд зикр намуд, ки мавриди таҳқиру фишори сахти 
рӯҳониёни мутаассиб қарор гирифтани иддае аз 
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равшанфикрону зиёиёни тоҷик дар чанд соли охир ба 
масъалаи доғи ҷомеа табдил ёфтааст. Одати ҳамешагии 
рӯҳониёни мутаассиб ба куфру бидъат муттаҳам кардани 
нафаронест, ки андешаи озод доранд ва ё ба истилоҳи 
имрӯзӣ, дигарандешанд. Президенти мамлакат ин 
масъалаи ҳассосро, ки дар ҷомеаи Тоҷикистон солҳост 
реша давонида истодааст, мадди назар қарор дода, ба 
сархатибон ҳушдор доданд, ки дар ҷараёни мавъизаҳои 
динӣ аз қонун убур накунанд ва мардумро таҳти фишори 
равонӣ ва ақидатӣ нагиранд. Маҳз мавъизаҳои хушку 
холӣ, сахтгириҳою хурофотгароиҳои рӯҳониён сабаб 
гардидаанд, ки насли ҷавон ба бемории «ҷаҳли мураккаб», 
ки хатарноктарин навъи бемории башар маҳсуб меёбад, 
мубтало шудааст.  Ба ҷойи он ки бо истифода аз панду 
насиҳатҳои ноби бузургони миллат Мавлоно 
Ҷалолуддини Балхӣ, Саъдию Ҳофизи Шерозӣ, Мавлоно 
Абдураҳмони Ҷомӣ ва дигарон аз таассуби ҷавон 
ҷилавгирӣ кунанд, баъзеҳо худро муллои воқеӣ вонамуд 
намуда, ӯро ба сарҳади фалокати ақидатӣ тела медиҳад ва 
аз насли ҷавон тӯдаи хурофотию мутаассиб омода 
менамояд. Ин аст, ки Сарвари давлат ба ин масъала дахл 
намуда, рӯҳониёнро барои анҷом додани амалҳои савоб 
даъват намуданд.  

Яке аз ҳадафҳои дигари мулоқот ба талқини илму 
донишомӯзӣ миёни аҳолӣ бахшида шуда буд. Бояд зикр 
намуд, ки рӯ овардан ба илму дониш ва аз ин тариқ 
мусаллаҳ шудан бо ҷаҳонбинии илмӣ ҷомеаро аз тамоми 
хатарҳо эмин медорад. Кору фаъолияти сусти ниҳодҳои 
маърифатию илмӣ ва фарҳангӣ роҳро барои вуруду 
нуфузи хурофоту таассуби динию мазҳабӣ ҳамвор 
месозад. Сарвари давлат аҳли илму маърифати ватаниро 
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мухотаб қарор дода, тазаккур доданд, ки фарогирии 
ҷиддии донишҳои дунявӣ насли ҷавон ва умуман, ҷомеаи 
тоҷикро бедор месозад. Буҳрони ҷаҳонбинии фалсафӣ ва 
илмӣ дар минтақа фазо ва муҳитҳои хурофотию 
таассубиро, ки зояндаи ақоиди ифротию тафритианд, 
фароҳам меоваранд ва сатҳи нуфузи рӯҳониёни 
хурофотиро боло мебаранд. Бинобар ин, моро зарур аст, 
ки ба масъалаи ташаккули ҷаҳонбинии фалсафӣ ва илмӣ 
ҷиддӣ таваҷҷуҳ намоем ва ҷиҳати тағйири вазъ ва ба вуҷуд 
овардани фазои муътадили фикрӣ, иҷтимоӣ, эҷодӣ ва 
фарҳангӣ саъю талоши фаровон ба харҷ диҳем. 

Ҳамин тавр, баргузории чунин мулоқоту вохӯриҳо  
шароити мусоиди эҷоди ҳусни тафоҳумро миёни давлат ва 
қишрҳои гуногуни иҷтимоӣ ва ҷомеаи мадании ҷумҳурӣ 
фароҳам меоварад. Давлат дар ҳама ҳолат бо ҷомеа ва 
ниҳодҳои иҷтимоӣ дар тамоси ҳамешагӣ аст ва ин тамосу 
робитаи дутарафа дар рафъи камбуду мушкилоти 
ҷойдошта ва муаммоҳои рӯзгор ҳаматарафа мусоидат 
мекунад. 

 
2. Таъмини фаъолияти дастаљамъї дар самти мубориза бо 

экстремизм ва терроризм 
Хушбахтона,  зери сиёсати хирадмандонаи Пешвои 

миллат имрўз дар Тољикистон сулњу амният њукмфармост, 
аммо маљмўи тањдидњои сиёсию фарњангию иттилоотие, 
ки имрўз аз берун ба сўйи ватану миллати мо равона 
шудааст, хатарњои бузургеро ба миён овардааст.   
       Пешвои миллат дар суханронии хеш  дар Конфронси  
сатњи баланд дар мавзўи "Муќовимат  бо терроризм  ва 
ифротгароии хушунатомез", ки 4 майи соли љорї  тањти 
сарпарастии Созмони Милали Муттањид  дар шањри 
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Душанбе бо иштироки намояндагони 60 давлати љањон  
баргузор гардида буд, таъкид намуданд: "Таърих ва 
таҷрибаи талхи бисёр кишварҳои олам, аз ҷумла 
Тоҷикистон гувоҳ аст, ки дар мубориза бо қувваҳои 
бадхоҳи ҷаҳонӣ ва таҳдидҳои глобалӣ танҳо бо роҳи 
ҳамкорӣ ва фаъолияти муштарак метавон пирӯз гардид. 
Вале боиси таассуф аст, ки то ба ҳол аз ҷониби ҷомеаи 
ҷаҳонӣ мавқеъгирии ягона нисбат ба мафҳумҳои 
терроризм ва экстремизм ба назар намерасад. Ба ақидаи 
мо, муборизаи самарабахш алайҳи терроризму 
ифротгароӣ ва тундгароии хушунатангез ба ҳеҷ ваҷҳ 
сиёсати "меъёрҳои дугона"-ро намепазирад. Баръакс, 
чунин мавқеъгирӣ боиси тавсеаи ҷуғрофияи хатару 
таҳдидҳои хатарбори мазкур дар шаклу усулҳои 
пешгӯинашаванда ва боз ҳам даҳшатнок мегардад, зеро 
терроризму ифротгароӣ на сарҳадро эътироф мекунаду на 
давлатро". 
        Дар ин суханронии пурмуњтаво Пешвои миллат 
њамчунин, изњор намуданд, ки гурӯҳҳои террористиву 
ифротӣ бо созмонҳои диниву миллатгарои тундрав ва 
дигар ниҳодҳои ҷиноятӣ ба ҳам омада, дар манотиқи 
гуногуни ҷаҳон хушунату зӯроварӣ, хунрезиву низоъҳои 
диниву мазҳабӣ, нажодӣ ва ҳатто бархӯрди тамаддунҳоро 
барангехтаанд. 
        Террористон ва ифротгароён бо суйиистифода аз 
номи поки дини ислом ба паҳншавии афкори исломситезӣ 
ва бадбинии мусулмонон мусоидат менамоянд.  Ба ин 
тариқ бадном кардани дини мубини ислом, ки имрӯз 
пайравонаш зиёда аз якуним миллиард аҳолии кураи 
заминро ташкил медиҳанд, оқибатҳои хатарзоро ба бор 
меорад. 
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        Пешвои миллат њамчунин таъкид намуданд, ки барои 
гирифтани пеши роҳи исломситезӣ моро зарур аст, ки 
фазои эътимод, таҳаммулгароӣ ва ҳамдигарфаҳмиро 
миёни ҷомеа ва тамаддунҳо тавсеа бахшем, ки ин дар 
навбати худ, имкониятҳои моро дар муқовимат бар зидди 
хатару таҳдидҳои муосир бештар месозад. 
        Вусъатёбии фаъолияти  гурӯҳҳои террористиву 
тундгаро, аз қабили созмони ба ном "Давлати исломӣ", 
"Ал-Қоида", "Толибон" боиси нигаронии амиқи мо 
гардидааст. Далели ин гуфтаҳо он аст, ки агар солҳои 
қаблӣ дар Афғонистон дар қатори ҷангҷӯёни ҳаракати 
"Толибон" намояндагони ҳамагӣ 15 кишвар мушоҳида 
мешуданд, ҳоло дар сафҳои созмони ба ном "Давлати 
исломӣ" ва дигар гурӯҳҳои террористӣ ҷангидани 
шаҳрвандони зиёда аз 100 давлат таъйид шудааст.  Аз 
рӯйи маълумоти дастрас шумораи ҷангиёни гурӯҳҳои 
террористие, ки дар Ироқу Сурия ҷойгир буданд, то 100 
ҳазор нафар мерасид. Дар натиҷаи амалиётҳои 
зиддитеррористӣ як қисми онҳо нобуд карда шуданд. 
    Аммо  миќдори дигарашон имрўз ба минтаќањои 
ноамни љањон, аз љумла Афѓонистони љангзада мераванд 
ва дар он љо ба фаъолиятњои террористиашон идома 
медињанд.  Тиќи баъзе  маълумотњо имрўз танњо дар 
ќисматњои шимолии Афѓонистон, дар вилоятњои 
њамсарњад бо Тољикистон,  дар њудуди  5000  аъзои 
гурўњњои террористї ва экстремистї ба фаъолиятњои 
террористї машѓул буда  бо неруњои давлатї дар њолати 
љанг  ќарор доранд. 
      Тоҷикистон саъю талошҳои ҷомеаи ҷаҳониро ҷиҳати 
ҳаллу фасли фарогири қазияи Афғонистон ҷонибдорӣ 
намуда, расонидани кумакҳои саривақтиро ба мардуми 
Афғонистон, бахусус, дар давраи даҳсолаи гузариш ин 
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кишвар (солҳои 2015–2024) дар чаҳорчӯби ҳама гуна 
муколамаву ҳамоишҳои мавҷуда амри муҳим меҳисобад. 
Кумак ба рушди иқтисодиву иҷтимоии Афғонистон яке аз 
роҳҳои самарабахши истиқрори сулҳу субот дар ин 
кишвар мебошад. 
       Яке аз омилҳои густариш ёфтани ифротгароӣ ва 
терроризм аз ҷониби ташкилотҳои террористӣ васеъ 
истифода гардидани технологияҳои муосири иттилоотӣ, 
бахусус, шабакаи Интернет бо мақсади пешбурди 
ташвиқоти экстремистӣ, ба сафҳои худ ҷалб намудани 
аъзои нав, омода ва роҳбарӣ намудан ба амалҳои 
харобкоронаи онҳо маҳсуб меёбад.   Дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон алҳол тақрибан 3 миллион нафар 
истифодабарандагони Интернет ҳастанд, ки аз байни онҳо 
бештар аз 50% аз тариқи шабакаҳои иҷтимоӣ ба маводи 
дорои ҷанбаи экстремистӣ дастрасӣ доранд. Тибқи 
маълумоти охири Прокурори генералии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, дар сафи  ДИИШ 1094 шаҳрванди 
Тоҷикистон қарор доранд, ки аксари онҳо пайравони 
салафия мебошанд. Аз ҷумлаи онҳо 400 нафар аз вилояти 
Хатлон, 272 аз вилояти Суғд, 254 нафар аз Ноҳияиҳои 
Тобеи  Ҷумҳурӣ , 139 аз шаҳри Душанбе ва 26 тан аз 
Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ҳастанд.  85 % 
онҳо муҳоҷирони меҳнатӣ буданд ва зимни кор дар 
Федератсияи Русия ба доми ДИИШ афтидаанд. 60 
шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон аз Сурия баргаштаанд 
ва аз амали худ пушаймон шуда, афв гардидаанд. Ҳаёти 
онҳо дар хатар нест ва аз тарафи қонун пайгард 
намешаванд. Расман ҳалокати 300 шаҳрванди Тоҷикистон 
тасдиқ шудаст.   
       Тибќи њисоботи оморї аз соли 2014 инљониб аз 
љониби кормандони маќомоти њифзи њуќуќ 685 нафар 
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иштирокчиёни муњорибањои љангии хориљи кишвар 
дастгир гардида, 129 нафари дигар дар натиљаи ба роњ 
мондани чорабинињои тарѓиботию ташвиќотї ба Ватан 
ихтиёрона баргардонида шуданд. 
 Ќобили ќайд аст, ки яке аз заминањои асосии 
шомилшавии бархе аз шањрвандони љумњурї ба њизбу 
њаракатњои ифротгаро мањз аз тањсили ѓайриќонунии 
динї дар хориљи кишвар сарчашма мегирад. Дар соли 
2017 ва 4 моњи соли 2018 аз љониби кормандони маќомоти 
корњои дохилї 53 нафар шањрвандони љумњурї, ки дар 
хориљи кишвар ба гирифтани тањсили ѓайриќонунии динї 
машѓул буданд, аз давлатњои Мисри  Араб, љумњурињои 
Исломии Эрон, Покистон, Сурия, Туркия ва Арабистони 
Саудї ба Ватан баргардонида шудаанд.  Айни замон дар 
хориљи кишвар 378 нафар шањрвандони Тољикистон боќї 
мондаанд, ки ба гирифтани тањсили ѓайриќонунии динї 
машѓуланд (онњо сокинони вилоятњои Хатлон – 144 
нафар, Суѓд–81 нафар, ВМКБ – 27 нафар, шањри Душанбе 
– 26 нафар, минтаќаи Рашт ва шањру ноњияњои тобеи 
љумњурї – 100 нафар мебошанд).   
 Дар давоми соли 2017 ва чаҳор моњи соли 2018 дар 
љумњурї 29 амали террористї ошкор карда шудааст, ки аз 
ин шумора 6 њолати он суйиќасд ба амали террористї 
мебошад. 

Падидаи шуми замони мо, яъне экстремизму 
терроризм вусъати бемисл ёфта, ба як тањдиди њаётии 
сатњи љањонї табдил шудааст. Имрўз терроризм дигар як 
њодиса ва ё як гурўњ нест, балки он як шабакаи љањонї 
буда, аз назари ғоявӣ, методологї, сохторї, иќтисодї ва 
иљрої хусусиятњои як системаи томро гирифтааст. 
Гурўњњои ифротгарои динї аллакай њудуди Тољикистонро 
расман ба харитаи хилофати сиёњи худ дохил карда, барои 
татбиќи ин наќшаи шумашон фаъолияти амалиро ба роњ 
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мондаанд. Хатари терроризму экстремизм, хусусан шакли 
дањшатноктарини он–терроризми ДИИШ-ї имрўз то 
шимоли Афѓонистон ё то пушти марзњои мо расидааст. 

Гурўњњои экстремистию террористии мањаллї, 
хусусан созмони экстремистї-террористии Њизби Нањзати 
Исломї, аз сўйи љомеа ва миллат инкор шудани худро 
эътироф накарда, роњбарони фирории он имрўз дар 
хориљи кишвар ба фаъолияти зиддимиллї ва 
зиддидавлатии худ идома медињанд. Гарчи  имкониятњои 
ҷисмонӣ ва зењнии ин ташкилот комилан  ночизанд, аммо 
ташвиќоти сиёњу зиддимиллии он, ки бо њидояту њимояти 
бевоситаи кишварњои манфиатдор ба роњ монда шудааст, 
ба зењни љавонон ва ба вањдати миллии мо таъсири манфї 
мегузорад. Имрўз онњо талош доранд, ки хусусан, зењни 
муњољирони кории моро дар хориљи кишвар зањролуд 
намоянд. 

Фаъолияти сусти муассисањои фарњангию маърифатї 
дар сатњи мањалњо, коњиши таъсири ањли илму маърифат 
бар афкори љавонон, боло рафтани таъсири намояндагони 
дину хурофот дар љомеа ва ѓайра боис мегардад, ки 
фаъолияти идеологии нињодњои давлатї гоње ба њадафи 
зарурї нарасад. Бинобар ин, мубориза бо ин тањдидњо 
фаќат кори Ҳукумат нест, балки њар касе, ки худи 
мављудияти Давлату Миллат барояш муњим аст ё худи 
арзишу манфиатњои инсонї барояш гиромист, њатман ба 
ин мубориза мепайвандад. Њар касе, ки кораш, оилааш, 
зану фарзандаш, молаш ва љонаш барояш азиз аст, 
беихтиёр ба ин мубориза мепайвандад. Равандњое, ки дар 
кишварњои гуногуни олам, аз љумла Ироќ, Сурия, Либия, 
Яман, Афѓонистон, Украина ва ѓайра идома доранд, 
нишон медињанд, ки сариваќт дарк нашудани моњияти ин 
хатарњо, сањл гирифтани  мубориза бо онњо, бетарафии 
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фаъолони љомеа ва халал ёфтани амнияти миллї барои 
њамаи љомеа оќибатњои мудњиш дорад. 

 
3. Омодагӣ ба љашни 30-солагии Истиќлолияти давлатї – 

кори умумимиллї 
Президенти кишвар дар баромади худ зикр 

намуданд:  «Дар давоми се соли дарпешистода зарур аст, 
ки дар ҳар як маҳалли аҳолинишин, шаҳраку деҳот ва 
деҳаҳои калон бунёд ва таъмиру азнавсозии муассисаҳои 
томактабӣ, мактабҳои таҳсилоти умумӣ, марказҳои 
саломатӣ бо таваллудхонаҳо барои на камтар аз 10–15 кат 
ва ҳуҷраҳои махсус барои анҷом додани хатна, бунгоҳҳои 
тиббӣ, майдончаҳои варзишӣ вусъат дода шавад. 
Инчунин, бунёди китобхонаву ҳаммомҳо бо 
сартарошхонаву кошонаи ҳусн, боғу гулгаштҳо ва ҷойҳои 
сайру истироҳати оммавӣ, корхонаҳои истеҳсолӣ, аз 
ҷумла коргоҳҳои дӯзандагӣ, истеҳсоли маснуоти ҳунарҳои 
мардумӣ, бо оби босифати ошомиданӣ таъмин намудани 
аҳолии деҳаҳо, таъмири роҳи байни деҳаҳо ва умуман, 
ҳамаи маҳалҳои аҳолинишин, шинонидани ниҳолҳо ва 
бунёди боғҳои нав аз ҷумлаи корҳои ободоние мебошанд, 
ки ба истиқболи ин ҷашни бузурги миллӣ анҷом дода 
шаванд». 

Ба масъалаи деҳот таваҷҷуҳ намудани Пешвои 
миллат, муҳим шуморидани бартарафнамоии камбудиҳо 
ва норасоиҳо дар сатҳи деҳот ба чанд ҷиҳат вобаста 
мебошад:  

–якум, Тоҷикистон давлати аграрист ва соҳаи 
кишоварзӣ, ки аслан хоси деҳот мебошад, яке аз 
нишондиҳандаҳои асосии рушди кишвар ба шумор 
меравад;  
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–дуюм, айни замон 75 дарсади  аҳолии Тоҷикистон 
дар деҳот зиндагӣ карда,  фароҳам наовардани шароити 
арзанда барои сокинони он (бинобар сабаби аксари 
аҳолии кишварро ташкил додани онҳо), аз ҷумла шароити 
таълиму таҳсил, кору фаъолият, дастрасӣ ба 
хизматрасониҳои иҷтимоӣ, бунёди инфрасохтори маишӣ 
ба пешрафти илму истеҳсолот ва солимии умумимиллӣ 
таъсири манфӣ мерасонад;  

–сеюм, деҳот яке аз мавзеъҳои асосӣ ва ҷолиби сайёҳӣ 
ба шумор мераванд ва дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки соли 
2018 «Соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ»  эълон 
шуд, бе фароҳам овардани шароити арзанда дар деҳаҳо 
таъмини рушди самарноки бахши сайёҳӣ ва дигар 
бахшҳои ба он алоқаманд ғайриимкон мебошад. 

Дараҷаи пешрафти кишвар ва комёбии он дар 
муҳимтарин бахшҳои сиёсати дохилию хориҷӣ ба рушду 
инкишофи деҳот алоқамандии зич дорад. Бинобар ин, 
Ҳукумати кишвар бо роҳбарии Пешвои миллат ба 
масъалаи фароҳам овардани имкониятҳо барои рушди 
деҳот ва сокинони он таваҷҷуҳи рӯзафзун зоҳир мекунад. 

 
4. Дастовардњои рушд ва наќшањо ба оянда 

Дар натиљаи баргузории ислоњотњои иќтисодї 
таъмини суботи макроиќтисодї  бо суръатњои нисбатан 
баланди рушд (дар сатњи 7 дарсад ба њисоби миёна дар 
давоми солњои 2013– 2017), афзоиши даромадњои воќеии 
ањолї, бењтар намудани вазъи соњањои иљтимої, ки дар 
маљмўъ, коњиши сатњи камбизоатї то ба 28 дарсад дар 
соли 2017, муяссар гардид. Муҳайё  намудани зиндагии 
шоиста барои шаҳрвандони кишвар тўли 15 соли оянда 
њамчун њадафи олии стратегии кишвар боқї мемонад. 
Пешбинї мешавад, ки то соли 2030  фаќри шадид  пурра 
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бартараф карда шуда, сатҳи камбизоатї то ба 15 дарсад  
коҳиш дода шуда,  ҳиссаи табақаи миёна то 50 дарсадро 
дар ҷомеа расонида мешавад.  

Њоло кишвари мо дар марњалаи нави рушд ќарор до-
рад. Стратегияи рушди иќтисоди љумњурї дар айни замон 
ба санадњои барномавии асосї, ба мисли Стратегияи мил-
лии рушди Љумњурии Тољикистон дар давраи то соли 2030 
асос ёфтааст, ки он бояд раванди рушди Тољикистонро 
дар ояндаи дарозмуњлат мутобиќи Њадафњои Рушди Усту-
вор мураттаб намоянд. Пешбинї мешавад, ки рушди 
иќтисоди миллї бо истифода аз тамоми захираю имкони-
ятњои мављуда дар давоми солњои минбаъда дар сатњи на  
пасттар аз 7 дарсад таъмин гардида, ба сифати рушд 
ањамияти махсус дода мешавад.  

Дар соли 2017 ба буљет 19,4 млрд. сомонї маблаѓ 
ворид гардид, ки ин нисбат ба соли 2013 дар њаљми 7,1 
млрд сомони зиёдтар аст.  

На камтар аз 50% харољотњои буљет ба бахшњои 
иљтимої равона мегарданд. Дар панҷ соли охир 
маблағгузории соҳаҳои маориф аз буҷети давлатӣ 2,3 
баробар ва тандурустӣ 2,1 баробар зиёд шудаст. 

Пешбинї мешавад, ки дар соли 2018 имкониятњои 
маблаѓгузорї аз буљет дар њаљми 21 млрд. сомониро 
ташкил медињад. Бо дарназардошти рушди иқтисодиёти 
мамлакат ва имкониятҳои имрӯзаи молиявӣ аз 1-уми 
сентябри соли 2018 музди меҳнати кормандони соҳаҳои 
буҷетӣ зиёд карда мешавад. Аз ҷумла музди меҳнати 
кормандони мақомоти ҳокимият ва идоракунии давлатӣ, 
муассисаҳои маориф, илм, фарҳанг, варзиш, тандурустӣ, 
муассисаҳои соҳаи ҳифзи иҷтимоӣ ва дигар ташкилоту 
муассисаҳои буҷетӣ 15 дарсад, инчунин, музди меҳнати 



17 

кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва хизматчиёни ҳарбӣ 
10 дарсад зиёд карда мешавад. Ҳадди ақал ва ҳадди 
ниҳоии нафақа аз рӯйи синну сол ва нафақаи заминавӣ, 
инчунин, нафақаҳои меҳнатии шаҳрвандон ба ҳисоби 
миёна то 15 дарсад, стипендияи донишҷӯён ва дигар 
навъҳои стипендия 15 дарсад зиёд карда мешавад. 

Бо дарназардошти таъмини сифатноки наќшаи 
иљрои буљети давлатї кўшишњо дар самти таъмини 
идоракунии самараноки низоми молияи давлатї ва 
пешбурди сиёсати устувории буљету андоз амалї шуда 
истоданд.  

Кўшишњо дар самти таъмини устувории низоми 
бонкњо таъмин шуда истодаанд. Дар соли 2017 њаљми 
умумии ќарзњои додашуда беш аз 7,5 млрд. сомониро 
ташкил намуд, ки нисбат ба  соли 2013  дар њаљми 1,4 млрд 
сомони зиёдтар аст. Дар ин муддат њаљми ќарзњои хурди 
аз љониби ташкилотњои ќарзї додашуда дар њаљми 0,4  
млрд. сомонї афзун гариданд.   

Дар солњои охир сањми соњаи саноат дар таъмини 
рушди маљмўи маҳсулоти дохилї (ММД) торафт 
баландтар шуда истодаст. Дар понздаҳ соли оянда саҳми 
соҳаи саноат дар ММД афзоиш гардида, Тоҷикистон аз 
кишвари аграрию индустриалї ба индустриалию аграрї 
табдил хоҳад шуд. Бояд қайд кард, ки њиссаи саноат дар 
ММД-и мамлакат аз 15 дарсади соли 2017 то ба  20–21 
дарсад дар соли 2030 мерасад. Дар иљрои ин наќшаи бу-
зург минтаќањои Ҷумњурии Тољикистон метавонанд њис-
саи муњим гузоранд. Бо истифода аз технологияњои 
муосир мањсулоти нави саноатии воридотивазкунанда, ба 
монанди фториди алюминий, кислотаи сулфат, криолит, 
каогулянт, ротбанд, халта ва хишти сабук истењсол карда 
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мешавад.  Аз 20 номгўйи  мањсулоте, ки тибќи «Барномаи 
давлатии мусоидат ба содирот ва воридотивазкунии  
Љумњурии Тољикистон барои солњои 2016–2020» њамчун 
мањсулоти воридотивазкунанда зиёд намудани 
истењсолашон пешбинї шудааст, њаљми истењсоли 14  
номгўйи мањсулот, аз љумла семент, матоъ ва мањсулоти 
бофандагї, ќолин ва маснуоти ќолинї, пойафзор ва 
мањсулоти чармї, мањсулоти ҷуроббофї, орд, равѓани 
рустанї, гўшт ва  мањсулоти гўштї, картон ва коѓаз, 
мањсулоти ширї,  чўб ва мањсулот аз чўб, профилњои 
алюминий ва тухм  пайдарњам зиёд шудааст.  

Дар кишварамон барои иҷрои вазифаи гузошташуда 
ҳамаи заминаву имкониятҳо мавҷуданд ва натиҷаҳои 
истеҳсолии як қатор корхонаҳои саноатӣ нишон 
медиҳанд, ки соҳаи саноати мамлакат метавонад дар 
ояндаи наздик ба ин ҳадаф ноил  гардад. 

Бояд тазаккур дод, ки  бо дастури Асосгузори сулњу 
вањдати миллї-Пешвои миллат, Президенти Љумњурии 
Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон дар соли 2017 
аввалин шуда, дар таърихи соњибистиќлолии кишвар 
мањдудияти неруи барќ пурра аз байн бардошта шуда, 
тамоми минтаќањои љумњурї бо неруи барќ шабонарўзї 
таъмин шуданд. 

Њоло дар соҳаи энергетикаи кишварамон ду 
барномаи давлатї, аз љумла "Барномаи истифодаи 
самараноки захираҳои обиву энергетикї ва сарфаљўйии 
неруи барқ" ва "Барномаи дарозмуддати бунёди силсилаи 
неругоҳҳои хурди барқи обї дар давраи солҳои 2009–
2020" амалї шуда истодаанд. Мутобиқи "Барномаи 
дарозмуњлати бунёди силсилаи неругоҳҳои хурди барқи 
обї дар давраи солҳои 2009–2020" то соли 2020 дар 
ќаламрави мамлакатамон сохтмони 190 неругоҳи хурди 
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барқи обї бо маблаѓи умумии 123,1 млн. доллари амрикої  
ва тавоноии 101,2 њазор кВт пешбинї шудааст. Тадбирҳои 
андешидашаванда дар навбати аввал ба ҳалли мушкилоти 
мунтазам бо барқ таъмин намудани аҳолї ва корхонаҳои 
кишвар нигаронида шуда, яке аз воситањои асосии рушди 
баландтари соњањои саноат  мебошанд. Кўшишњо дар 
самти афзун намудани иқтидори энергетикии кишвар–аз 
18,1 то 45 миллиард киловатт-соат дар як сол ё қариб 3 
баробар то соли 2030 амалї карда шуда, содироти неруи 
барқи аз љиҳати экологї тоза ба кишварҳои ҳамсоя 
тавассути хатҳои минтақавии интиқоли неруи барқ, аз 
љумла "КАСА–1000" то 10 миллиард киловатт-соат афзун 
мегардад.  

Рушди низоми наќлиёт ба баланд гардидани њаљми 
боркашонї ва мусофиркашї мусоидат намуд, ки ба 
тезонидани равандњои иќтисодї дар дохили љумњурї низ 
таъсир мерасонад. Њаљми боркашонї дар тамоми навъњои 
наќлиёт дар давоми панљ соли охир 4,5 дарсад ва 
мусофиркашонї  8,5 дарсад зиёд гардидааст. Дар соли 
2017 тавассути њама намуди наќлиёт њаљми боркашонї 
75,5 млн. тонна, гардиши бор беш аз 6 млрд. тонна/км, 
мусофирбарї 591,2 млн. мусофир ва гардиши мусофир 9,3 
млрд. мусофир/км-ро ташкил намуд.  

Дар асоси наќшаи чорабинињои Паёми Президенти 
Тољикистон  ба Маљлиси Олї бо маќсади афзоиши њаљми 
мусофиркашонї ва боркашонї тавассути роњи оњан 
фаъолиятњо љињати навсозии парки вагонњои 
мусофирбару боркаш ва локомотивњо тадбирњои 
иловагиро талаб менамоянд. Кўшишњо дар самти то соли 
2030 таъмини рушди низоми роњњои мошингарду оњан, 
наќбу пулњо, марказњои логистикї, майдонњои њавоию  
долонњои наќлиётї ва дигар инфрасохтори наќлиётї 
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равона шуда, хизматрасонињои онњоро ба сатњи 
байналмилалї мутобиќ гардонида,  љињати ба кишвари 
транзитї табдил додани Љумњурии Тољикистон иќдомоти 
зарурї роњандозї мешаванд. 

Кўшиши таъмини шањрвандони кишвар бо 
мањсулоти ѓизої ба таври мунтазам амалї мегардад. 
Рушди соњаи кишоварзї дар маркази диќќати роњбарияти 
мамлакат ќарор дорад. Афзоиши истењсоли ѓалладона  ва 
муваффаќ гаштан ба бехатарии озуќаворї яке аз 
вазифањои афзалиятноки Њукумати Љумњурии Тољикистон 
мебошад. Истењсоли ѓалладона мунтазам меафзояд: дар 
давоми панљ соли охир истењсолот аз 1392,6  то ба 1447,6 
њазор тонна расонида шуд. Њамзамон, њосилнокии миёнаи 
ғалладона аз 27,7 сентнери соли 2013 ба 35,2 сентнер дар 
соли 2017 расонида шуд. Њоло заминњои кишти ѓалла беш 
аз нисфи тамоми заминњои киштро ташкил медињад. 

Дар панљ  соли охир беш аз 10 њазор техникаву 
таљњизоти кишоварзӣ ба маблаѓи 570 миллион сомонӣ ба 
минтаќањо ворид гардида, барои ин дар њаљми беш аз 200 
миллион сомонї имтиёзњо татбиќ карда шуданд. Вобаста 
ба ин масъала  корро дар самти таъсиси корхонањои 
муштарак доир ба истењсоли техникаи таъиноти 
кишоварзӣ дар дохили кишвар ба роњ мондан зарур 
мебошад. Бунёди корхонаи сарљамъсозии трактор бо 
иштироки мутахассисони  Беларус дар Њисор  яке аз 
мисолњои таъминоти соњаи кишоварзї бо техникаи 
њозиразамон мебошад. 

Махсусан, љалби соњибкорони ватаниву хориљӣ 
љињати бењтар намудани њолати мелиоративии заминњо, 
ба роњ мондани усулњои интенсивии истењсолоти 
кишоварзӣ, пурра ба гардиши кишоварзӣ ворид намудани 
заминњои боир, баланд бардоштани маданияти истифодаи 
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замин метавонад ба пешрафти корњо таъсири манфї 
расонад.  

То соли 2030 барои баланд бардоштани самаранокии 
соҳаи кишоварзї ва афзоиши ҳиссаи он дар таъмини 
амнияти озуқаворї, аз љумла ғизои мукаммал, фаъолият 
дучанд афзун гардонида мешавад. Мувофии Стратегияи 
миллии рушд то соли 2030 – сатњи худтаъминкунї бо 
маводи озуќа–70% бояд  бошад. Мувофиќи барномаи 
таъмини амнияти озуќаворї- дар давоми солњои 2016–
2030 вазифагузорї шудааст, ки талаботи дохилї ба 
воситаи истењсолоти дохилї: нон ва махсулоти нонї, 
картошка, тухм ва биринљ – дар сатњи  на пасттар аз 90%,  
сабзавот – дар сатњи  на пасттар  80-90%,  меваљот – дар 
сатњи  на пасттар 70-80%, равѓани рустанї –дар сатњи  на 
пасттар  80%, гўшти паранда – дар сатњи  на пасттар  40%,  
шир ва мањсулоти ширї – дар сатњи  на пасттар 50% бояд 
таъмин гардад. Дастрасии иќтисодии мањсулоти озуќа 
бояд баланду бењтар таъмин гардад, њисса ба мањсулоти 
ѓизо дар харољоти ањолї бояд то  42–40% (њоло 55–56%) 
коњиш ёбад.   

 Яке аз самтњои муњимтарини фаъолияти Њукумат ва 
маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатӣ таъсиси 
љойњои нави корӣ барои сокинони мамлакат мебошад. 
Афзоиши њамасолаи шумораи ањолӣ ва зиёд шудани 
ќувваи ќобили мењнатро ба инобат гирифта, минбаъд ба 
ин масъала таваљљуњи аввалиндараља зоњир мегардад. 

Тибќи Стратегияи миллии рушд њар сол бояд дар 
мамлакат на камтар аз 100 њазор љойњои кории пурмањсул, 
аз љумла дар дењот 70  њазор љойњои корї ташкил карда 
шаванд.  Дар баробари ин, аз тарафи Њукумати Љумњурии 
Тољикистон диќќати бештар ба љалби сармояи мустаќим 
дода мешавад. Дар давоми панљ соли охир ба соњањои 
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гуногуни иќтисодиёти кишварамон сармоягузорињои 
хориљї ба маблаѓи умумии 3,8 млрд. долл. ворид шудааст.  

Њоло сармояи мустаќими хориљї асосан ба соњањои 
саноати истихрољи маъдан, наќлиёт ва алоќа, саноати 
коркард, кишоварзї, фаъолияти молиявї ва њаргуна 
хизматњои тиљоратї равона карда шуд. 

Ба љорӣ намудани усулњои њавасмандгардонии 
фаъолияти соњибкориву сармоягузорӣ эътибори 
аввалиндараља дода мешавад. Аз андозњо озод намудани 
соњибкороне, ки барои рушди туризм таљњизот ворид 
менамоянд онњоро њавасманд менамояд ва маќомоти 
мањаллиро зарур аст, ки доир ба истифодаи имтиёзњои 
мазкур бо соњибкорон корњои амалиро ба роњ монанд.  

Барои боз ҳам беҳтар гардонидани фазои 
сармоягузорї дар самти содаву осон гардонидани низоми 
андозбандию савдо, дастгирии давлатї, дастрасї ба 
захираҳои қарзї ва аз байн бурдани монеаҳои сунъї 
тадбирҳои зарурї  минбаъд низ бояд татбиқ шаванд. 

Кўшишњо дар самти бењтар намудани фазои 
сармоягузории Тољикистон дар арзёбии пешбурди 
соҳибкории Бонки Љаҳонї таъмин шуда, ҳиссаи 
сармоягузориҳои хусусї дар маљмўи маҳсулоти дохилї 
(ММД) бояд аз 5 то 25 дарсад зиёд гардад.  

Фарогирї бо тањсилоти томактабї ва мактабї 
торафт бењтар шуда истодаст. Инчунин, барномаи 
тањсилоти инклюзивї барои фаро гирифтани кўдакони 
маъюб мавриди амал ќарор дорад.  Дар Љумњурии 
Тољикистон нишондињандаи сатњи маълумотнокї дар 
маљмўъ, барои кишварњои дорои сатњи миёнаи рушди 
инсон хос аст. Давомнокии миёнаи тањсилот 10,4 солро 
ташкил медињад.  Кўшишњо дар самти таъмин намудани 
муассисаҳои таълимӣ бо муаллимони баландихтисос 
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амалї шуда истодаанд. Вазифагузорї шудаст, ки то соли 
2019 масъалаи норасоии кадрҳои омӯзгорӣ дар мамлакат 
пурра бартараф карда шавад. 

Ањолии љумњурї ба њисоби миёна давомнокии 
баланди умр њангоми таваллудро дорад, ки он дар 
муќоиса бо 73,4 сол дар соли 2013 ба 73,8 сол баробар 
шуд. Пешбинї мешавад, ки то соли 2030 ин 
нишондињанда то 80 солро ташкил менамояд.  

 
5. Масъалањои таъмини рушди мањал 

Дар Паёмњои Пешвои миллат, Президенти Љумњурии 
Тољикистон муњтарам Эмомалӣ Рањмон ба Маљлисї Олї, 
суханрониҳо дар љаласањои Њукумат, мулоќотњо ва 
сафарњояшон ба минтаќањои гуногуни мамлакат 
масъалањои муњими рушди мањалњо мавриди баррасї ва 
муњокима ќарор мегиранд.  

Давлат ва Њукумати мамлакат то њол тамоми 
воситаву имкониятњои мављударо ба хотири пешрафти 
њамаи минтаќањои кишвар равона карда истодааст, то ки 
барои шањрвандони мо шароити њарчи бењтари кору 
фаъолият ва зиндагии арзанда муњайё карда шавад. 

Дар заминаи дастуру супоришњои Президенти 
мамлакат то имрўз барои баланд бардоштани вазъи 
иќтисодию иљтимоии шањру ноњияњо ва дуруст ба роњ 
мондани сиёсати минтаќавї барномањои миёнамуњлати 
рушди иљтимоию иќтисодї дар тамоми шањру ноњияњои 
кишвар тањия ва ќабул гардиданд.  

Амалї гардидани барномањо дар шароити љорї 
гаштани муносибатњои нави иќтисодї, пеш аз њама ба 
баланд бардоштани наќш ва сањми минтаќањо, инчунин, 
ба истифодаи самараноки захирањои мањаллї вобаста аст.  
Бояд ќайд намуд, ки бањри амалї гардонидани њадаф ва 
афзалиятҳои дар доираи барномањои рушди шањру 
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ноњияњои кишвар ќабулгардида таваљљуњ доимо баланд 
аст. Зеро фарќи мављудаи нишондињандањои иќтисодї, 
иљтимої, табиию  иќлимии минтаќањо таќозо менамояд, 
ки роњњои њалли оќилонаи онњо пайдо карда шуда, сањми 
мањалњо дар пешрафти иќтисоди мамлакат боз њам 
бештару бењтар гардад.  

Да љумњурї Консепсияи рушди мањалњо ва 
барномањои рушди иљтимоию  иќтисодии шањру ноњияњо 
ва вилоятњои љумњурї тањия карда шудаанд, ки дар онњо 
самтњои рушд барои даврањои миёнамуњлат ва 
дарозмуњлат пешбинї гардидаанд.  

Дар Паёми Президенти Љумњурии Тољикистон, 
Пешвои миллат ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон 
рўзи 22 декабри соли 2017 оид ба дастгирии рушди 
мањалњо таваљљуњи зиёд зоњир гардидааст.  Президент 
изњор доштанд, ки яке аз масъалањои муњим ин амалї 
намудани чорабинињо вобаста ба танзими 
таќсимкунандагони асосии маблаѓњои буљетї мебошад ва 
њалли он имкон медињад, ки самаранокии фаъолияти 
маќомоти давлатӣ бењтар гардида, назорати истифодаи 
шаффофи молияи давлатӣ ва татбиќи барномањои соњавӣ 
таъмин карда шавад. 

Њаљми буљетњои мањаллї дар соли 2017 ба 5,3 
миллиард сомонї расида, дар он њиссаи дастгирї аз 
буљети љумњуриявї 16,7 дарсадро ташкил  намуд. Бо 
вуљуди ин, тањлили сифати иљрои буљет ва барномањои 
рушди иљтимоиву иќтисодии шањру ноњияњо нишон 
медињад, ки имкониятњои воќеии мањалњо ба назар 
гирифта нашудаанд. Аз ин лињоз, ба маќомоти иљроияи 
њокимияти давлатии вилоятњо ва шањру ноњияњо супориш 
дода шуд, ки љињати баланд бардоштани самаранокӣ ва 
таъмини шаффофияти истифодаи маблаѓњои буљетӣ, 
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инчунин, ташаккули сарчашмањои иловагии буљетњои 
мањаллӣ тадбирњо андешанд. 

Дар айни замон дар мањалњо дар бораи фањмиши 
равандњои иљрои ќонунгузорї ва тартиби андозсупорї 
мушкилот ба вуљуд омадаанд. Бинобар ин,  бо маќсади 
боз њам сода, сабуку шаффоф гардонидани љараёни 
андозсупорӣ солњои охир вобаста ба такмили низоми 
маъмурикунонии андоз иќдомоти муайян сурат 
гирифтанд. 

Дар кишвари мо дар баробари фаъолияти Шӯрои  
машваратии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид 
ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ шӯроҳои 
машваратии назди раисони вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо 
фаъолият доранд ва шумораи онҳо то имрӯз ба 40 
расидааст. Афзалияти асосии шӯроҳо дар он аст, ки 
намояндагони бахши хусусӣ дар муҳокима, баррасӣ ва 
таҳияи санадҳои қонунгузории танзимкунандаи 
фаъолияти соҳа бевосита иштирок ва мавқеи худро аз 
нуқтаи назари имкониятҳои рушди соҳа иброз менамоянд. 
Вобаста ба ин, зарур аст, ки фаъолияти шӯроҳои 
машваратии назди раисони вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо 
тақвият дода шуда, онҳо ба Кумитаи давлатии 
сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ пешниҳоду 
хулосаҳои худро мунтазам манзур намоянд. 

Дар шароити њозира фаъолгардонї ва татбиќи 
лоињањои гуногуни сармоягузорї вобаста ба тањлили 
хусусиятњои хоси њар як минтаќа, захирањои табиї ва 
инсонї, иќлим ва шароити љойгиршавии онњо масъалаи 
муњим ба њисоб меравад. Зарур аст, ки мутасаддиёни 
соњаи сармоягузории мањалњо якљоя бо Фонди дастгирии 
соњибкории назди Њукумати Љумњурии Тољикистон барои 
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фаро гирифтани тамоми минтаќањо бо ќарзњои имтиёзнок 
кўшиш ба харљ дињанд.   

Дар баробари ин зарур аст, ки маќомоти иљроияи 
мањаллии њокимияти давлатї барои ташкили марказњо ва 
курсњои баланд бардоштани маърифати њуќуќиву 
молиявии соњибкорону тољирон бештар эътибор дињанд, 
то ки онњо аз уњдаи тањияи лоињањои сармоягузорї 
баромада тавонанд.  

Ба маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатӣ 
супориш дода шуд, ки  ба масъалаи бунёди иншооти 
маорифу тандурустӣ, фарњанг ва дигар муассисањои 
иљтимоӣ, роњњо, корхонаву коргоњњои истењсолӣ, 
махсусан, ободу зебо гардонидани мањалли зист, 
хиёбонњо, гулгашту майдонњо ва дигар корњои созандагӣ 
эътибори аввалиндараља дињанд. 

Фаъолият дар самти устуворгардонии иќтидори 
маќомотњои идоракунии мањаллї бо таъмини 
њамоњангсозии фаъолият бо маќомотњои марказии 
идоракунї боз њам таќвият меёбад.  Дар заминаи он 
инфрасохтори шањраку дењот, муассисањои маориф, 
тандурустї, роњсозї, обтаъминкунї, фарњанг ва варзиш 
таљдид ва навсозї мегарданд.  

 Даҳсолаи байналмилалии амал «Об барои рушди 
устувор», солҳои 2018–2028,  сокинони кишвар, бахусус 
аҳолии деҳотро водор мекунад, ки сарчашмаҳои обиро 
хеле самаранок ва ба нафъи хоҷагидорию истеҳсолот 
самаранок истифода баранд. Ҳамзамон, дар ҳошияи ин 
солҳо бо неруи худӣ ва ҷалби сармоягузориҳои ҷудогона 
бунёди неругоҳҳои обию барқии хурд, ки сарчашмаи 
арзон ва қувваи барқ мебошанд, мувофиқи мақсад 
мебошад. 
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Дар баробари кўшиши баробарсозии рушди 
минтаќањо, ташаккули љавњари миллии «нуќтањои рушд» – 
маљмўи шањру ноњияњо, ки байни худ пайванд буда, наќши 
такондињандаи рушдро иљро мекунанд, таъмин мешавад.  

Афзалият ба коркарди ашёи хоми мањаллї, аз љумла 
канданињои фоиданок, ташкили низоми њамгироии 
минтаќавию соњавї, тиљорати байниминтаќавї ва 
наздисарњадї дода мешавад.  

Дар баробари рушди муассисањои варзишї дар 
дењот, рушди муассисањои фарњангию маърифатї низ 
ањаммияти њалкунанда дорад. Ин масъала хусусан дар 
сатњи минтаќањо ва дењоти кишвар таваљљуњи љиддиро 
талаб мекунад, зеро аксари љавонони дењот аз 
бефаъолиятї ё фаъолияти сусти муассисањои фарњангию 
маърифатї барои гузаронидани ваќти холии  худ шароити 
муносиб надоранд. Мањз њамин бењудагии маърифатї 
боис мешавад, ки баъзе аз љавонони дењот зери таъсири 
афкори динию хурофотї ва ё аќидањои ифротгароии њизбу 
њаркатњои бегона ќарор мегиранд.  

Бинобар ин, маќомоти иљроияи њокимияти давлатї 
дар мањалњо бояд фаъолияти муассисањои фарњангї, 
китобхонањо,  маҳфилҳои касбї, клубњо ва дигар 
муассисањои маърифатиро дар тамоми минтаќањо ва 
дењоти кишвар пурра барќарор намоянд. Бо 
дарназардошти вазъияти печидаи љањони муосир, ба 
фаъолияти ин муассисањо на танњо њамчун кори фарњангї, 
балки њамчунин, њамчун як масъалаи муњими сиёсию 
амниятї нигаристан зарур аст, зеро дар сурати тањти 
таъсири афкори бегона ќарор гирифтани зењну андешаи 
насли љавони кишвар, тамоми амнияти миллии кишвар бо 
хатари љиддї рўбарў мешавад.  
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