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Шарипов С.С. Истиқлолият ва таъмини манфиатҳои миллӣ. - 

Душанбе, 2022.- 70 с. 

 

Дар шароити бисёр ҳассосу мураккаби ҷаҳони муосир ҳимояи 

дастовардҳои замони истиқлолият - сулҳу оромӣ, суботи сиёсӣ, ваҳдати миллӣ 

ва ҳифзи манфиатҳои давлату миллат вазифаи аввалиндараҷа ба ҳисоб 

меравад. Аз ин рӯ, дар маҷмуа дастовардҳое, ки маҳз ба шарофати 

истиқлолияти давлатӣ ба даст омадаанд ҷамоварӣ гардида, дар он истиқлолу 

озодӣ омили асосии таъмини манфиатҳои миллӣ ва таҳкими минбаъдаи рушди 

устувори иқтисодию фарҳангӣ арзёбӣ гардидааст. 

 Бо назардошти масоили болозикр, огоҳӣ аз нишондодҳои рушди тамоми 

самтҳои ҳаёти ҷамъиятӣ муҷиби андешидани чораҳои зарурӣ ҷиҳати рушди 

минбаъда дар соҳаҳои баррасишуда мегардад.  

Маводи ҷамъоваришуда метавонад аз ҷониби доираҳои гуногуни илмӣ-

тадқиқотӣ, муҳаққиқони ҷавон ва доираҳои манфиатдори ҷомеа, ки дар он 

рушди соҳаҳои сиёсӣ, иқтисодӣ ва фарҳангӣ баррасӣ шудаанд, истифода 

гардад. 
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ПЕШГУФТОР 

Истиқлолият рамзи иродатмандиву озодӣ, омили асосии эътирофи 

кишвар дар арсаи байналмилалӣ ва пешбурди сиёсати дохиливу хориҷӣ ба 

ҳисоб меравад. Маҳз 31 сол муқаддам санаи 9 сентябри соли 1991 Иҷлосияи 

ғайринавбатии Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон (даъвати дувоздаҳум) 

тибқи “Эъломияи Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон”, ки онро 

Шӯрои Олии ҶШС Тоҷикистон аз таърихи 24 августи соли 1990 қабул намуда 

буд, ду санади хеле муҳиму сарнавиштсози таърихӣ – “Изҳорот дар бораи 

Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон” ва Қарори Шӯрои Олии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи эълон карда шудани Истиқлолияти 

давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон”-ро қабул намуд. 

Бо эълони истиқлолияти давлатӣ кишвари азизи мо тавонист роҳи 

мустақили фаъолияти худро дар арсаи ҷаҳонӣ оғоз намуда, ҳамчун субъекти 

мустақили муносибатҳои байналмилалӣ эътироф гардид. 

Мутаасифона баъди касби истиқлолияти давлатӣ, бо фаъолияти 

ноҷавонмардона ва хоинонаи бархе аз душманони миллати тоҷик ва 

пуштибонии онҳо аз ҷониби қудратҳои манфиатдор кишвари мо ба коми ҷанги 

таҳмилии шаҳрвандӣ кашида шуд, ки дар натиҷа онро хатари аз арсаи 

байналмилалӣ нобуд гардидан таҳдид мекард. 

“Худо он миллатеро сарварӣ дод, ки тақдираш ба дасти хеш бинвишт”, 

маҳз бо ин мазмун бо ба сари қудрат омадани фарзанди фарзонаи миллати 

тоҷик Ҷаноби Олӣ Эмомалӣ Раҳмон, ки зимоми идораи давлатро ба даст 

гирифт, тавонистанд то кишвари ба хоку хун кашидаи моро аз вартаи нобудӣ 

наҷот диҳад.   

Бо талоши шабонарӯзӣ ва пешбурди сиёсати дуруст ва санҷидашудаи 

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон мо дар давраи начандон дарози таърихӣ ба дастовардҳои бузургу 

назаррас ноил гардида, ҷойгоҳ ва мавқеи худро дар арсаи байналмилалӣ пайдо 

намудем. 
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Ҳоло кишвари моро зиёда аз 180 давлати дунё ба расмият шинохта, 

намояндагиҳои дипломатии мо дар 30 мамлакати дунё кору фаъолият намуда, 

ба ҳифзи манофеи милии кишвари соҳибистиқлоламон машғул мебошанд. 

Маҳз истиқлолияти давлатӣ ба мо имкон дод, ки Тоҷикистон ҳоло узви 

бонуфузтарин созмону ниҳодҳои сиёсӣ, молиявию иқтисодӣ ва фарҳангии 

байналхалқӣ гардида, тавонад дар ҳалли муҳимтарин мушкилоти сатҳи ҷаҳонӣ 

вобаста ба соҳаҳои мазкур дар баробари кишварҳои абарқудрат саҳми босазои 

худро гузорад. Ҳоло Ҷумҳурии Тоҷикистон узви комилҳуқуқи СММ, САҲА, 

СҲШ, СААД, СҲИ, СУТ ва ғайраҳо ба ҳисоб рафта, дар баробари дигар 

аъзоёни онҳо мавқеъ ва ҷойгоҳи худро пайдо намудааст. 

Бо касби истиқлолияти давлатӣ миллати мо тавонист, ки бо назардошти 

асолати таърихӣ дубора арзишҳои таърихиву фарҳангии ниёгони гузаштаи 

худро эҳё намуда, рушд диҳад ва ба ҷаҳониён муаррифӣ созад. 

Истиқлолияти сиёсӣ ба мо шароити мусоид фароҳам овард то аркони 

давлатии мо эҳё гардад ва роҳи ояндаи рушди давлати соҳибистиқлоли 

Тоҷикистон муайян карда шавад.  

Аз ин рӯ, метавон гуфт, ки ҳифз ва таҳкими истиқлолияти давлатӣ дар 

шароити муосири муносибатҳои байналмилалӣ омили асосии бақои миллат ва 

рушди минбаъдаи ҳаёти иқтисодӣ, иҷтимоию фарҳангӣ ва ҳифзи манофеи 

миллӣ ба ҳисоб рафта, қарзи имонию виҷдонии ҳар як тоҷику тоҷикистонӣ 

дониста мешавад. 
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ИСТИҚЛОЛИЯТ ВА МАНФИАТҲОИ МИЛЛИИ ҶУМҲУРИИ 

ТОҶИКИСТОН 

Бо назардошти тамоюлҳои нав ва тезутунд гардидани раванди 

ҷаҳонишавӣ дар шароити муосири муносибатҳои байналмилалӣ, масъалаи 

ҳифзу таҳкими истиқлолияти давлатӣ ва дар ин замина таъмини манфиатҳои 

миллӣ яке аз масъалаҳои муҳим ва ҳаётӣ ба ҳисоб меравад. Зеро тамоюлот ва 

равандҳое, ки дар заминаи ҷаҳонишавӣ ба амал меоянд, дар баробари мусоидат 

ба муносибатҳои наздики халқу кишварҳо ва ташаккули низоми фарогири 

равобити сиёсиву иқтисодӣ ва илмиву фарҳангӣ миёни онҳо, ҳамзамон 

пайомадҳои номатлуберо низ, аз қабили амиқтар шудани фарқи байни 

кишварҳои пешрафта ва ақибмонда, шиддат гирифтани фишор ба арзишҳои 

миллӣ ва фарҳангии халқҳо ва ғайраҳоро дар пай дорад.  

Дар қаринаи болозикр, мушкилот ва таҳдиду чолишҳои замони муосир 

низ хусусияти глобалӣ касб карда, ба  омилҳои нигаронкунандаи ҷомеаи 

инсонӣ табдил ёфтаанд, ки онҳоро ба таври зайл: рушди ноустувор ва 

нобаробари иқтисодӣ, вусъати терроризми байналмилалӣ, зиддиятҳои 

қавмиву нажодӣ, бархӯрди тамаддун ва тамоюлҳои идеологӣ, низоъҳои 

дохилидавлатӣ ва минтақавӣ, афзудани мушкилоти демографӣ, норасоии 

захираҳои ҳаётан муҳими моддӣ, пеш аз ҳама обу ғизо, тағйирёбии иқлим ва 

ғайраҳо арзёбӣ намудан мумкин. 

Вобаста ба ин, омили асосии дастёб гардидан ба таъмини манфиатҳои 

миллӣ, ҳифз ва таҳкими истиқлолияти давлатӣ ба ҳисоб меравад. Зеро бе 

истиқлолияти сиёсӣ ва таъмини шароити мусоид ҷиҳати фаъолияти мустақил  

дар низоми сиёсию иқтисодии дунё, дастёб гардидан ба манфиатҳои миллӣ аз 

имкон дур мебошад. Истиқлолият дар таърихи давлатдорӣ ва сарнавишти 

миллати тоҷик гардиши куллӣ ва оғози марҳалаи сифатан нави рушд гардида, 

дар назди мо иҷрои вазифаи бисёр пурмасъулияти таърихӣ, пеш аз ҳама 

бунёди давлати мутамаддини ҷавобгӯ ба манфиатҳои халқу кишвар ва эҷоди 

рукнҳои давлатдории муосирро пеш гузошт. 
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Маҳз истиқлолияти давлатӣ ба кишварҳо имкон медиҳад, ки ба сифати 

субъекти мустақил и муносибатҳои байналмилалӣ баромад намоянд ва ҷиҳати 

рушди устувори тамоми соҳаҳо шароити мусоид фароҳам оваранд. 

Дастёбӣ ба манфиатҳои миллӣ, ки фаҳмиши илмии онҳо гуногун буда, 

дар ҳар як марҳилаи таърихӣ тағйир меёбанд барои дилхоҳ кишвари 

соҳибистиқлол муҳим мебошад. Ҷумҳурии Тоҷикистон маҳз баъди эълони 

истиқлолияти давлатӣ, ки санаи 9-уми сентябри соли 1991 ба даст омад, 

тавонист тарҳи мувофиқи рушди ҷанбаҳои гуногуни ҳаёти кишварро омода 

намояд, ки маҳз дақиқназарӣ ба ин тарҳҳо тавонистанд тайи се даҳсола, 

мавқеъгирии мустақил и Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар ҳалли мушкилоти 

ҳаётан муҳими дохилӣ ва хориҷӣ таъмин намоянд.  

Ба саволи он, ки манфиатҳои миллӣ чист ҷавобҳои зиёди илмӣ пешниҳод 

гардидааст ва дар маводи баррасишаванда инҷониб нақша надорад то 

мушаххас намоям, ки Н. Макиавелли, З.Бзежинский, Ҷ.Розенау, К.Уолт, 

Ф.Фукуяма Г.Моргнетау, Р.Нибур, Ч.Бирду ва дигарон мафҳуми илмии 

манфиатҳои миллиро чӣ гуна шарҳ медиҳанд ё онро аввалин маротиба ба илм 

ки ворид намудааст?  

Роҷеъ ба манфиатҳои миллӣ танҳо ҳаминро қайд намудан мумкин, ки 

онҳо - маҷмӯи ҳадаф ва вазифаҳои аҳамияти муҳими умумидавлатии 

миллӣ мебошанд, ки дастёбӣ ба онҳо рушди устувори соҳаҳои мухталифи 

кишварро фароҳам меорад. Аз ин рӯ, агар мо дақиқан ба мушаххасоти 

манфиатҳои миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон назар афканем ва ба саволи он, ки 

манфиатҳои миллии кишвари мо кадомҳоянд, ҷавоби ниҳоят мушаххасро аз 

Консепсияи сиёсати хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон пайдо менамоем, ки онҳо 

марҳилаи кунунӣ ва ояндаи наздикро фаро гирифта, дар қисми 1.5 Консепсияи 

мазкур инъикос ёфтаанд. 
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1. Ҳимоя ва таҳкими истиқлолияти давлатии Тоҷикистон ва 

таъмини амнияти миллии он 

Яке аз муҳимтарин манфиатҳои миллии кишвари мо ин худ, ҳимоя ва 

таҳкими истиқлолияти давлатии Тоҷикистон ва таъмини амнияти миллии 

он, эҷоди навори амният ва ҳусни ҳамҷаворӣ дар тӯли марзҳои кишвар ба 

ҳисоб меравад.  

Яъне, баъди ба даст овардани истиқлолияти давлатӣ муҳимтарин шарти 

таъмини рушди минбаъдаи кишвари мо ҳифз ва таҳкими худи истиқлолият ба 

ҳисоб меравад, зеро бе истиқлолияти давлатӣ таъмини рушди дигар соҳаҳо аз 

имкон дур аст. Бо ин ҳол,  таъмини амнияти миллӣ, эҷоди навори амният ва 

ҳусни ҳамҷаворӣ дар тӯли марзҳои кишвар низ муҳимтарин омили рушди 

соҳаҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии кишвар ба ҳисоб меравад, зеро бе 

таъмини амнияти сартосарӣ дар кишвар, дар бораи рушди соҳаҳои болозикр 

ҳарф задан аз мантиқ дур аст. 

Ҳоло агар мо ба таҳлили масъалаҳои болозикр пардозем ва муайян 

намоем, ки таъмини амнияти миллӣ дар чӣ зоҳир мегардад ва мо онро чӣ тавр 

бояд маънидод намоем, ҷавоб ин аст, ки агар тамоми хатарҳои дохилӣ ва 

хориҷие, ки ба манфиатҳои миллии мо, ки мо яке аз онҳоро, ҳамчун ҳифз ва 

таҳкими истиқлолияти давлатӣ......маънидод намудем ва дар давом низ 

нисбат ба дигар масоили он суҳбат хоҳем намуд таҳдид менамояд, он дақиқан 

амнияти миллиии моро зери суол мебарад.  

Вобаста ба эҷоди навори амният ва ҳусни ҳамҷаворӣ дар тӯли марзҳои 

кишвар низ фикрҳои зиёдро иброз намудан мумкин аст, масалан бо шарофати 

истиқлолияти давлатӣ дар сиёсати хориҷии мо имрӯз, “кишварҳои ҳамсоя ва 

минтақа мақоми авлавиятнокро ишғол менамоянд. Тоҷикистон ҷонибдори 

минбаъд вусъат бахшидани таҷрибаи мусбат, бисёрасра ва созандаи ҳамзистии 

дӯстонаи мардумони Осиёи Марказӣ мебошад.” Зиёда аз ин, дар Консепсияи 

сиёсати хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон оварда шудааст, ки “Сиёсати хориҷии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар муносибатҳои байнидавлатӣ бо кишварҳои 

ҳаммарз ва минтақа сиёсати дӯстӣ, некӯҳамсоягӣ ва мудохила накардан ба 
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корҳои дохилии якдигар буда, ҳадафи эҷоди навори эътимоду амниятро дар 

тӯли марзи кишвар пайгирӣ мекунад.” [16] Дар ин замина дақиқан як чизро 

қайд намудан лозим мебошад, ки бо назардошти тули марзи миёни 

Тоҷикистон ва Афғонистон, вазъи кунунии ин кишвари ҳамсоя, масъалаи 

таъмини амнияти сарҳадӣ барои Тоҷикистон хеле зарурӣ арзёбӣ мегардад.   

 Дар алоқа бо масъалаи эҷоди навори амният дар тӯли марзҳои кишвар, 

бояд таъкид намуд, ки ҳифз ва таъмини амнияти сарҳади давлатии кишвар 

маҳз дар заминаи дастоварди муҳими давлатдории навини тоҷик истиқлолияти 

давлатӣ ба вуҷуд омад. Ба қавли Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон: 

“Неруҳои марзбони Тоҷикистон, ки зодаи даврони истиқлоли кишварамон 

мебошанд, ҳамчун сипари боэътимоди давлатдории навини тоҷикон яке аз 

рукнҳои муҳимтарини Қувваҳои Мусаллаҳи мамлакат ба ҳисоб мераванд.” [1] 

Бояд гуфт, ки неруҳои сарҳадбони Тоҷикистон дар давраи ниҳоят сахту 

сангини оғози истиқлоли давлатӣ, яъне дар замони ҷанги таҳмилии шаҳрвандӣ 

ва шароити бисёр мушкили иқтисодиву молиявии кишвари тозаистиқлоламон 

таъсис дода шуданд. 

Дар оғози солҳои навадуми асри гузашта иллати сар задани ҷанги 

шаҳрвандии Тоҷикистон дар сатҳи ноустувор қарор доштани ҳимояи сарҳади 

давлатӣ буд. Дар шароити ҳассосу хатарноки ҷанги шаҳрвандӣ бо саъю 

талоши фарзандони содиқу сарсупурдаи Ватан моҳи ноябри соли 1992 

Иҷлосияи таърихии XVI-уми Шӯрои Олӣ даъват ва баргузор гардид, ки маҳз 

дар ҳамон иҷлосияи тақдирсоз, 18-уми декабри соли 1992 дар сохтори 

Кумитаи давлатии амнияти миллӣ бригадаи махсуси марзбонӣ ташкил гардид 

ва 28-уми декабри ҳамон сол бо Қарори Раёсати Шӯрои Олӣ бригадаи мазкур 

ба Раёсати ҳифзи сарҳади давлатӣ табдил дода шуд. 

Бо мақсади таъмин намудани назорати сарҳади давлатӣ ва пешгирӣ 

кардани воридшавии унсурҳои террористиву экстремистӣ ва қочоқи силоҳу 

маводи мухаддир 28-уми майи соли 1994 дар сохтори мақомоти амнияти 

кишвар Қӯшунҳои сарҳадӣ таъсис дода шуд, ки ин санаи таърихӣ Рӯзи 

сарҳадбонон эълон гардид. 
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Дар муддати 30 соли Истиқлолияти давлатӣ Ҳукумати мамлакат бо 

вуҷуди тамоми мушкилоте, ки хусусан дар солҳои аввали таъсисёбии ин 

ниҳоди муҳимми низомӣ вуҷуд доштанд, ба хотири таъминоти моддиву 

техникӣ ва фароҳам овардани шароити муосири инфрасохторӣ барои 

Қӯшунҳои сарҳадӣ тамоми тадбирҳои заруриро амалӣ намуд. 

Махсус таъкид намудан ба маврид аст, ки сарҳадбонони мо ҳифзи марзи 

давлатиро бо кишварҳои ҳамсоя ва пешгирӣ намудани воридшавии гурӯҳҳои 

муташаккилу мусаллаҳи ҷиноӣ, силоҳ, маводи мухаддир ва дигар 

ҷинояткориҳоро дар шароити бисёр мушкил ва вазъи ниҳоят ҳассоси минтақа 

ва ҷаҳон таъмин мекунанд. Мушкилоти ҳифзи сарҳади тӯлонӣ байни 

Тоҷикистон ва Афғонистон, ки барои кишварҳои аъзои Иттиҳоди Давлатҳои 

Мустақил ва давлатҳои Иттиҳоди Аврупо нақши минтақаи буфериро дорад, 

гувоҳи равшани аҳаммияти хоссаи Қӯшунҳои сарҳадии Тоҷикистони 

соҳибистиқлол мебошад. 

Яъне тайи зиёда аз 30 сол мешавад, ки сарҳадбонони мо, баробари ҳифзи 

марзҳои Тоҷикистон, кишварҳои аъзои Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил ва 

Иттиҳоди Аврупоро аз хатару таҳдидҳои ҷаҳони муосир, аз ҷумла терроризму 

экстремизм, қочоқи силоҳу маводи мухаддир ва дигар ҷиноятҳои 

муташаккили фаромилливу фаромарзӣ ҳимоя карда истодаанд. [1] 

Дар даврони соҳибистиқлолии кишвар, ҷиҳати пурзӯр намудани ҳифзи 

сарҳади давлатӣ даҳҳо раёсату отрядҳои сарҳадӣ ва таъиноти махсус, 

муассисаҳои таҳсилоти касбии марзбонӣ, марказҳои таълимӣ, садҳо 

дидбонгоҳи сарҳадӣ ва нуқтаҳои назорати сарҳадӣ таъсис ва бунёд карда 

шудаанд. Дар баробари ин, ҷиҳати мустаҳкам намудани ҳимояи минтақаҳои 

осебпазири сарҳади давлатӣ дар ҳамкорӣ бо дигар сохтору мақомот садҳо 

постгоҳҳои иловагии сарҳадӣ ташкил гардида, беш аз 800 иншооти сарҳадӣ 

таҷдиду азнавсозӣ карда шудааст. 

Ҷиҳати таҳкими иқтидори мудофиавии сарҳади давлатӣ дар панҷ соли 

охир зиёда аз 1500 нафар Донишкадаи олии сарҳадии Кумитаи давлатии 

амнияти миллии Тоҷикистон ва донишкадаҳои олии хориҷи кишварро хатм 
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намуда, дар Қӯшунҳои сарҳадӣ хизмат карда истодаанд. Зиёда аз ин ҳоло дар 

муассисаҳои таҳсилоти олии ҳарбии дохил ва хориҷи кишвар қариб 1000 

нафар ҷавонони мо бо омӯзиши ихтисосҳои сарҳадбонӣ машғуланд. [1] 

Вазъи ниҳоят мураккабу ҳассоси минтақа ва ҷаҳон, торафт вусъат пайдо 

кардани миқёси хатару таҳдидҳои муосир, қабл аз ҳама, терроризму 

экстремизм, радикализми динӣ, қочоқи силоҳ, маводи мухаддир, ҷиноятҳои 

киберӣ ва дигар ҷинояткориҳои муташаккил кишвари мо талош меварзад, ки 

минбаъд низ дар ин самт корҳои амалиро анҷом диҳад. 

Боиси зикр аст, ки бо дастгирӣ ва таваҷҷуҳи пайвастаи Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, Сарфармондеҳи Олии Қувваҳои Мусаллаҳ, Эмомалӣ 

Раҳмон заминаи моддиву техникии Қӯшунҳои сарҳадӣ мукаммал шуда, рӯз то 

рӯз фаъолияти хизматӣ ва шароити  маишии афсарону прапоршикҳо ва 

сарбозон, ки шабонарӯзӣ хати марзи давлатиро ҳимоя менамоянд, хубтару 

беҳтар мегардад, ки он самараи бузурги истиқлолияти давлатӣ мебошад.  

Маҳз бо шарофати истиқлолияти давлатӣ, аз соли 2005 инҷониб 

масъулияти ҳифзи сарҳади давлатӣ бар зиммаи сарҳадбонони кишвар, аз 

ҷумла Қӯшунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон вогузор шудааст ва ин масъулияти ҷавонону ҳайати шахсии 

Қӯшунҳои сарҳадиро ҳамчун ҳомиёни марзу буми Ватанамон ба маротиб 

бештар мегардонад. [1] 
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2. Инкишофи муносибатҳои боварӣ, дӯстӣ бо кишварҳои олам дар 

асоси манфиатҳои мутақобила 

Масъалаи дигаре, ки ба сифати манфиати миллии кишвари мо дониста 

мешавад, инкишофи муносибатҳои боварӣ, дӯстӣ ва ҳамкорӣ бо тамоми 

кишварҳои олам дар асоси манфиатҳои мутақобила ба ҳисоб мешавад.  

Дар алоқа ба ин масъала бояд зикр намуд, ки ҳоло сиёсати хориҷии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон сиёсати «дарҳои кушода», сулҳхоҳона ва беғараз буда, 

зимни татбиқи он, Тоҷикистон омодааст бо ҳамаи кишварҳои дуру наздик 

робитаҳои дӯстона ва эътирофи манфиатҳои тарафайнро дар асоси эҳтироми 

ҳамдигар, баробарӣ ва ҳамкориҳои мутақобилан судманд  густариш диҳад. Дар 

ин радиф, ҷиҳати ноил шудан ба ҳадафи мазкур Ҷумҳурии Тоҷикистон 

сиёсати хориҷии мустақили бисёрсамтиро, ки ба талаботи манфиатҳои олии 

давлативу миллӣ ҷавобгӯ буда, ҳадафи ба роҳ мондани муносибатҳои дӯстона 

ва мутақобилан судмандро бо кишварҳои гуногуни олам пайгирӣ мекунад ва 

ба эҳтироми бечунучарои ҳуқуқи байналмилалӣ асос ёфтааст, татбиқ 

менамояд. [16] 

Тоҷикистон пас аз гузаштан аз марҳалаи аввали истиқлол, ки даврони 

душвори ба эътидол овардани вазъият ва таҳкими пояҳои давлатдорӣ буд, 

дарҳои худро барои кишварҳои олам боз кард ва бо эълони сиёсати «дарҳои 

кушода» вориди арсаи равобити байналмилалӣ шуд. 

Тоҷикистон на танҳо мақому нуфузи худро дар ҷаҳон боло бурда, арзишҳои 

воло ва мероси ғании мардуми шарифи тоҷикро ба аҳли олам муаррифӣ намуд, 

балки дар ҳаллу фасли масоили минтақавию байналмилалӣ ва пешбурди 

рӯзномаи ҷаҳонӣ фаъолона иштирок кард ва нақш офарид. Мо чун давлати 

пешбарандаи сиёсати «дарҳои кушода» бо тамоми кишварҳо муносибатҳои 

дӯстона ва ҳамкориҳои мутақобилан судмандро роҳандозӣ мекунем ва 

густариш медиҳем. 

Имрӯз Тоҷикистон бо зиёда аз 180 давлати дунё муносибатҳои дипломатӣ 

дорад ва бо талошҳои муассири худ дар арсаи байналмилалӣ ҳамчун кишвари 

фаъолу ташаббускор шинохта шудааст. Айни ҳол 30 намояндаи дипломатии 
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Тоҷикистон дар хориҷи кишвар, инчуни 7 Консулгариҳои Генералӣ ва 2 

Консулгарӣ фаъолият доранд ва ҳамарӯза баҳри ҳифзи ҳуқуқ ва манфиатҳои 

шаҳрвандони кишвар талош меварзанд. Ҳоло Тоҷикистон дар 80 созмони 

минтақавию байналмилалӣ ва ниҳодҳои байналмилалии молиявӣ узвият 

дошта, ҳамроҳ бо дигар кишварҳо дар ҳаллу фасли мушкилоти сайёра саҳми 

босазо мегузорад. 

Кишвари мо бо такя ба таҷрибаи сулҳофаринии худ аз роҳи музокирот ва 

машваратҳо дар ҳалли низоъҳои байналмилалӣ фаъолона саҳм мегузорад. 

Аз лаҳзаҳои нахустини ба даст овардани истиқлоли давлатӣ кишвари мо ба 

манзури пешбурди робитаҳои созанда бо кишварҳои олам ва ҳифзи 

манфиатҳои миллӣ дар арсаи байналмилалӣ дар созмонҳои бонуфузи 

минтақавӣ фаъолона ширкат дорад ва аз ҳамкориҳои бисёрҷониба пуштибонӣ 

мекунад. 
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3. Рушди масъалаҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ, фарҳангӣ ва тадриҷан 

баланд бардоштани сатҳи зиндагии мардум 

Масъалаи дигар, фароҳам овардани шароити мусоид барои рушди 

иқтисодӣ, иҷтимоӣ, фарҳангӣ ва тадриҷан баланд бардоштани сатҳи 

зиндагии мардум, таъмини амнияти иқтисодии кишвар ба ҳисоб меравад, ки 

он низ ба сифати манфиати миллии Тоҷикистон дониста мешавад. 

Дар алоқа ба масъалаи фавқуззикр дар зарфи солҳои истиқлолияти 

давлатӣ кишвари мо ба дастовардҳои назаррас ноил гардидааст. Новобаста аз 

он, ки кишвари соҳибистиқлоли мо ҳанӯз аввалин қадамҳои худро мегузошт, 

хоинони миллати тоҷик ва душманони давлати тоҷикон бо пуштибонии 

доираҳои манфиатдори хориҷӣ кишвари моро ба гирдоби мухолифати шадиди 

дохилӣ ва баъдан ба оташи ҷанги таҳмилии шаҳрвандӣ кашиданд. 

Даҳшату оқибатҳои харобиовари ҷанги таҳмилии шаҳрвандӣ ҳеҷ гоҳ аз 

хотири мардум ва саҳифаҳои таърихи навини кишвар фаромӯш намешавад. 

Дар он айёми вазнину мудҳиш фаъолияти сохтору мақомоти давлатӣ пурра 

фалаҷ гардида, низоми идоракунии давлатӣ амалан барҳам хӯрда, 

Конститутсия ва дигар қонунҳо поймол ва дар кишвар фазои беҳокимиятиву 

хушунату зӯроварӣ ҳукмфармо гардида буд. 

Аз фаъолият бозмондани корхонаҳои истеҳсолӣ, таназзули бошиддати 

иқтисодиёт, сатҳи баланди бекорӣ, таварруми бесобиқа, кам шудани ҳаҷми 

даромади буҷети давлат ва афзоиши босуръати сатҳи камбизоатӣ ба воқеияти 

бисёр вазнини он рӯзҳо табдил ёфта буд. 

Бар асари ҷанги шаҳрвандӣ солҳои 1992 – 1997 ҳаҷми истеҳсоли 

маҳсулоти саноатӣ се баробар ва маҳсулоти кишоварзӣ ду баробар коҳиш ёфт. 

Ҳукумати мамлакат, бо вуҷуди имкониятҳои ниҳоят маҳдуди молиявию 

иқтисодӣ, ба андешидани тамоми тадбирҳои зарурӣ барои рафъи мушкилоти 

он рӯзҳо оғоз намуд. 

Яъне замоне, ки ҳанӯз ҷангу даргириҳо дар минтақаҳои алоҳидаи кишвар 

идома доштанд, мо дар баробари ба Ватан баргардонидани гурезаҳо, муҳайё 

кардани шароити зиндагӣ ва ҷойи кор барои онҳо ҳамаи саъю талоши худро 
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ба ҳалли масъалаҳои барқарорсозии иқтисоди фалаҷгаштаи кишвар сафарбар 

сохтем ва пастравии иқтисоди миллиро боздошта, танҳо соли 2000-ум ба 

марҳалаи рушд ворид шудем. 

Бояд гуфт, ки ҳанӯз ҳамон давра мо гузариш ба иқтисоди бозорӣ ва 

ташаккул додани муносибатҳои нави иқтисодиро вазифаи асосӣ эълон намуда, 

ба ин васила заминаҳои рушди иқтисодиву иҷтимоии кишварро фароҳам 

овардем. 

Бо ин мақсад ислоҳоти фарогири иқтисодӣ дар тамоми соҳаҳо оғоз 

гардида, ҷиҳати барқарор ва мукаммал гардонидани низоми идоракунии 

давлат, дигаргунсозиҳои сохторӣ, таъмини гуногуншаклии моликият, фароҳам 

овардани шароити мусоид барои соҳибкориву сармоягузорӣ, ташаккул додани 

низоми миллии буҷету андоз ва пуливу қарзӣ, рушди соҳаҳои воқеии иқтисод 

ва инкишофи бахши иҷтимоӣ тадбирҳои самарабахш андешида шуданд. 

Дар ин раванд, таъмин намудани истиқлоли энергетикӣ, раҳоӣ аз 

бунбасти коммуникатсионӣ ва ҳифзи амнияти озуқавории кишвар ҳамчун 

ҳадафҳои стратегии миллӣ, ки ояндаи Тоҷикистон ба амалӣ гардидани онҳо 

вобаста буд, муайян гардиданд. 

Маҳз татбиқи ҳадафҳои зикршуда ва амалӣ гардонидани афзалиятҳои 

пешбинигардида имкон дод, ки дар 20 соли охир суръати миёнаи солонаи 

рушди иқтисодии кишвар дар сатҳи 7,5 фоиз таъмин гардида, даромади буҷети 

давлатӣ аз 252 миллион сомонии соли 2000-ум то 27,6 миллиард сомонӣ дар 

соли 2021 афзоиш дода шуд. Ҳаҷми маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ ба ҳар сари 

аҳолӣ дар ин давра аз 289 сомонӣ то 9 ҳазор сомонӣ расида, беш аз 30 баробар 

зиёд гардид. Новобаста аз ин нишондиҳандаҳои болозикр бо дарназардошти 

талаботи замони муосир ҳоло ҳам конеъкунанда нестанд. 

Дар даврони соҳибистиқлолӣ дар кишвар сиёсати мустақилонаи пулию 

қарзӣ татбиқ гардида, низоми бонкӣ ташаккул ёфт ва соли 2000-ум пули миллӣ 

ба муомилот бароварда шуд. Бо амалӣ гардидани тадбирҳо ва ислоҳот дар 

соҳаи бонкӣ ташкилотҳои қарзию молиявии шаклҳои гуногун таъсис дода 
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шуданд, ки ҳоло ба мардум ва соҳаҳои мухталифи иқтисоди миллӣ 

хизматрасониҳои бонкиро пешниҳод менамоянд. 

Танҳо дар даҳ соли охир, солҳои 2011 – 2020 ба иқтисоди милли 

Тоҷикистон беш аз 100 миллиард сомонӣ, аз ҷумла ба соҳибкории истеҳсолӣ 

45,8 миллиард сомонӣ қарз дода шудааст. 

Дар натиҷаи таъмин гардидани суботи макроиқтисодӣ даромади пулии 

аҳолӣ аз 1 миллиард сомонии соли 2000-ум ба 65,4 миллиард сомонӣ дар соли 

2020 афзуда, сатҳи камбизоатии аҳолӣ аз 83 фоизи соли 1999 то 26,3 фоиз дар 

соли 2019 коҳиш дода шуд. Дар зарфи бист соли охир сатҳи камбизоатӣ зиёда 

аз се баробар паст гардид. Шумораи аҳолии кишвар дар ин давра аз 5,5 

миллион нафар то 9,7 миллион нафар, яъне беш аз 1,7 баробар зиёд шуда, сатҳу 

сифати зиндагии мардум беҳтар гардид ва дарозумрии миёнаи шаҳрвандон ба 

75,1 сол расид, ки дар муқоиса ба соли 1991 умри миёнаи сокинони кишвар 

70,1 солро ташкил мекард. 

Инчунин, бо мақсади ҳимояи манфиатҳои иҷтимоии мардуми 

Тоҷикистон, мусоидат барои паст кардани сатҳи камбизоатӣ ва гирифтани 

пеши роҳи хароҷоти зиёдатӣ, ки ба манфиатҳои иқтисодӣ ва фазои маънавии 

ҳаёти шаҳрвандон, таъмини ҳуқуқу озодиҳои онҳо ва тартиботи ҷамъиятӣ 

таъсири манфӣ мерасонад, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи танзими 

анъана ва ҷашну маросим дар Ҷумҳурии Тоҷикистон" (8  июни соли 2007, 

№272) қабул гардид. Қонуни мазкур бо тақозои рушди ҷомеа анъана ва ҷашну 

маросимро танзим намуда, ба ҳифзи арзишҳои асили фарҳанги миллӣ ва 

эҳтиром ба суннатҳои мардумӣ барои баланд бардоштани сатҳи иҷтимоию 

иқтисодии ҳаёти шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон равона гардидааст. [3] 

Зиёда аз ин, суръати афзоиши миёнаи аҳолӣ дар давоми даҳ соли охир 2,1 

фоизро ташкил кард. Дар даврони соҳибистиқлолӣ ба 1,4 миллион оила барои 

бунёди манзили истиқоматӣ 138 ҳазор гектар замин ҷудо карда шуд. Яъне беш 

аз 8 миллиону 800 ҳазор нафар шаҳрвандони мо имконият пайдо карданд, ки 

шароити истиқоматии худро беҳтар намоянд. 
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Дар солҳои истиқлоли давлатӣ рушди соҳаҳои иҷтимоӣ аз ҷумлаи 

самтҳои афзалиятнок эълон гардида, барои боз ҳам баланд бардоштани сатҳи 

дониш ва маърифатнокиву саводнокии мардум, ҳифзи саломатии аҳолӣ ва 

зина ба зина беҳтар гардонидани сатҳу сифати зиндагии сокинони кишвар 

ҳамаи захираву имкониятҳо сафарбар карда шуданд. 

Тибқи талаботи замони муосир дар тамоми зинаҳои таҳсилот стандартҳои 

нави таълимии давлатӣ ҷорӣ гардиданд. 

Маблағгузории соҳаи маориф дар замони истиқлоли давлатӣ садҳо 

баробар афзуда, беш аз 3 ҳазор бинои нави таълимӣ барои 1 миллиону 270 

ҳазор ҷойи нишаст бунёд ва ба истифода супорида шуд. 

Ҳоло муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии кишвар 2 миллиону 109 

ҳазор нафар хонандагонро ба таҳсил фаро гирифтаанд. Ҳоло дар Тоҷикистон 

зиёда аз 75 гимназия ва 75 литсей, 9 мактаби президентӣ, 6 литсей барои 

хонандагони болаёқат ва 63 муассисаи таълимии хусусӣ фаъолият доранд. 

Ҳамзамон бо ин, дар кишвар 78 муассисаи таҳсилоти миёнаи касбӣ бо 

фарогирии 87 000 нафар донишҷӯ фаъолият дошта, вобаста ба талаботи бозори 

меҳнат аз рӯйи садҳо ихтисос мутахассис тайёр мекунанд. 

Агар соли 1991 шумораи муассисаҳои таҳсилоти олӣ ҳамагӣ 13 ва 

донишҷӯён 70 ҳазор нафарро ташкил карда бошад, имрӯз шумораи 

муассисаҳои таҳсилоти олӣ ба 41 ва донишҷӯён ба 245 ҳазор нафар расидааст. 

Ҳукумати мамлакат, бевосита Пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон  дар 

замони истиқлолият ба омӯзиши забонҳои хориҷӣ ва дар навбати аввал, русиву 

англисӣ дар ҳамаи зинаҳои таҳсилот эътибори ҷиддӣ медиҳад ва бо 

қаноатмандӣ изҳор намудан мумкин аст, ки дар ин самт ба пешравиҳои 

бесобиқа низ ноил гардидем. 

Айни ҳол, беш аз 40 ҳазор нафар ҷавонони боистеъдоди Тоҷикистон, ки 

донандагони забонҳои хориҷӣ мебошанд, дар 33 давлати пешрафтаи ҷаҳон ва 

зиёда аз 100 ҳазор нафар, ки ҳамчунин донандаи забонҳои хориҷӣ мебошанд, 

дар дохили кишвар таҳсил карда истодаанд. 
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Инчунин, бо мақсади пурзӯр намудани масъулияти падару модар дар 

таълиму тарбияи фарзанд дар рӯҳияи инсондӯстӣ, ифтихори ватандорӣ, 

эҳтироми арзишҳои миллӣ, умумибашарӣ ва фарҳангӣ, инчунин ҳифзи ҳуқуқу 

манфиатҳои фарзанд дар кишвари соҳибистиқлоламон Қонуни Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд 

аз 2 августи соли 2011, № 762 қабул гардид, ки он заминаи мустаҳкам ва 

меъёри танзимкунанда дар самти саҳим будани се рукни ҷомеа, давлат, оила 

ва мактаб дар таълиму тарбияи фарзандон мебошад. 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба масъалаи рушди илми ватанӣ, 

хусусан, илмҳои табиӣ, дақиқ ва риёзӣ аҳаммияти аввалиндараҷа медиҳад. 

Ҳоло, ҷиҳати омода кардани кадрҳои баландихтисоси илмӣ Комиссияи олии 

аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис дода шуд. 

Бо дарназардошти он ки рушди тафаккури техникӣ ва тавсеаи ҷаҳонбинии 

илмӣ аз ҷумлаи масъалаҳои мубрами рӯз мебошад, Ҳукумати Тоҷикистон 

солҳои 2020 – 2040-ро «Бистсолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, 

дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф» эълон намуд, ки он заминаи мусоидро 

ҷиҳати рушди минбаъдаи кишвар фароҳам меорад. 

Ҳамчунин, бо мақсади тақвият бахшидан ба рушди тафаккури техникӣ, 

тавсеаи ҷаҳонбинии илмӣ, ихтироъкориву навоварӣ ва дарёфти истеъдодҳои 

ҷавон соли 2021 шабакаи алоҳидаи телевизионии «Илм ва табиат» таъсис дода, 

озмуни ҷумҳуриявии «Илм – фурӯғи маърифат» эълон карда шуд, ки ҳамасола 

баргузор мегардад. 

Зиёда аз ин, ҳифзи солимии аҳолӣ дар даврони истиқлоли давлатӣ яке аз 

самтҳои муҳимми сиёсати иҷтимоии давлат эълон гардида, барои рушди соҳаи 

тандурустӣ то имрӯз тамоми тадбирҳои зарурӣ амалӣ карда шуданд. 

Маблағгузории соҳаи тандурустӣ сол ба сол зиёд гардида, танҳо дар 20 

соли охир беш аз 16 миллиард сомониро ташкил кард. Дар ин давра барои 

фароҳам овардани шароити мусоиди хизматрасонии тиббӣ ба аҳолии 

мамлакат зиёда аз 2550 муассисаи нави тиббӣ бунёд карда шуд ва бо таҷҳизоти 

муосири тиббӣ таъмин гардид. 
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Инчунин, дар доираи омодагӣ барои таҷлили 30 – солагии истиқлоли 

давлатӣ дар шаҳру ноҳияҳои кишвар қариб 2000 иншооти тандурустӣ сохта, 

ба истифода дода шудааст. 

Дар даврони соҳибистиқлолӣ 33 ҳазор нафар ҷавонон муассисаҳои 

таҳсилоти олии тиббӣ ва беш аз 158 ҳазор нафар коллеҷҳои тиббиро хатм 

карданд. Дар натиҷаи тадбирҳои барои рушди соҳаи тандурустӣ ва ҳифзи 

саломатии аҳолӣ амалигардида соли 2020 нисбат ба соли 1991 фавти кӯдакон 

3 баробар ва фавти модарон 4 баробар коҳиш ёфт. Аз ин ҳисоб афзоиши табиии 

аҳолӣ мунтазам дар сатҳи 2,1 фоиз таъмин гардида, соли 2021 ба 2,4 фоиз 

расидааст. 

Дар сиёсати давлатии Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳифзи иҷтимоии 

аҳолӣ аз ҷумлаи самтҳои муҳимтарини сиёсати иҷтимоии давлат буда, ҷорӣ 

намудани низоми нави таъйину пардохти кумакҳои унвонии иҷтимоӣ ба 

оилаҳо ва шаҳрвандони камбизоат яке аз дастовардҳои даврони истиқлолият 

дар ин самт мебошад. 

Дар ин замина, низоми пардохти кумакпулиҳо ба оилаҳои камбизоат, ки 

кӯдаконашон дар муассисаҳои таҳсилоти умумӣ таҳсил менамоянд, амалӣ 

гардида шумораи форогири он ба зиёда аз 753 ҳазор нафар хонандагон аз 

оилаҳои камбизоатро ташкил менамуд. 

Ҳукумати мамлакат ба ҳифзи иҷтимоии табақаҳои ниёзманди аҳолӣ, 

хусусан, маъюбону ятимон таваҷҷуҳи доимӣ ва хосса зоҳир намудааст. Дар 

зарфи панҷ соли охир нафақаи маъюбон, ки шумораи умумиашон дар кишвар 

беш аз 157 ҳазор нафарро ташкил медиҳад, вобаста ба категорияҳои онҳо аз 

1,4 то 2 баробар зиёд карда шудааст. 

Дар ин давра афзоиши андозаи нафақаи ятимони кулл ва бепарасторон, 

ки қариб 85 ҳазор нафар мебошанд, 1,9 баробарро ташкил кард. Дар даврони 

соҳибистиқлолӣ шумораи муассисаҳои ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ 4,5 баробар 

зиёд гардида, соли 2021 ба 113 муассиса, аз ҷумла 7 хона – интернат барои 

пиронсолон ва маъюбон расонида шуд. 
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Маблағгузорӣ ба сари як нафар бошандаи хона – интернатҳои пиронсолон 

ва маъюбон дар ин давра 757 баробар афзоиш ёфта, соли 2021 ба 26 ҳазор 

сомонӣ расидааст. Дар баробари ба танзим даровардани муҳоҷирати меҳнатӣ 

ва дигар масоили вобаста ба он, ки имрӯз ба як раванди ҷаҳонӣ табдил ёфтааст, 

Ҳукумати мамлакат ба хотири паст кардани шиддати муҳоҷирати меҳнатӣ 

тамоми чораҳоро андешида истодааст. 

Дар натиҷаи татбиқи барномаҳои гуногун танҳо дар ҳашт соли охир зиёда 

аз як миллион ҷойи кори доимӣ ва мавсимӣ таъсис дода шуда, шумораи 

шаҳрвандоне, ки ба муҳоҷирати меҳнатӣ мераванд, аз 1 миллиону 100 ҳазор 

дар соли 2012 то 400 ҳазор нафар дар соли 2019 расид, яъне 64 фоиз кам 

гардид. 

Баъди ба даст овардани неъмати бузурги истиқлолу озодӣ мо ба эҳёи 

арзишҳои милливу фарҳангии мардуми куҳанбунёдамон низ оғоз бахшидем. 

Тоҷикон аз қадимулайём, яъне дар тӯли таърихи беш аз 6000 – солаи худ 

соҳиби донишу маърифат, соҳибқаламу дафтар, меъмору шаҳрсоз, шаҳрдору 

шаҳрнишин, яъне миллати фарҳангсолору тамаддунофар буданд. 

Маҳз ба ҳамин хотир, ҷиҳати баланд бардоштани ҳисси миллӣ ва 

худогоҳиву худшиносии мардум, инчунин, барои тарбияи наслҳои имрӯза 

истифода кардани мероси бузурги ахлоқиву маънавӣ ва арзишҳои ҷовидонаи 

фарҳангии гузаштагон мо бо шарофати истиқлолияти давлатӣ даҳҳо ҷашну 

чорабиниҳои муҳимро баргузор намудем. 

Баргузории ҷашнҳои 1100 – солагии давлатдории Сомониён, 2700 – 

солагии китоби муқаддаси «Авасто», Соли бузургдошти тамаддуни ориёӣ, 

1150 – солагии устод Рӯдакӣ, Соли бузургдошти Имоми Аъзам, 1000 – солагии 

Носири Хусрав, 800 – солагии Мавлоно Ҷалолиддини Балхӣ, 700 – солагии 

Мирсайид Алии Ҳамадонӣ, 700 – солагии Камоли Хуҷандӣ, 2700 – солагии 

шаҳри Кӯлоб, 2500 – солагии шаҳри Истаравшан, 3000 – солагии маданияти 

Ҳисор, 5500 – солагии Саразми бостонӣ ва даҳҳо ҳамоиши дигар далели ин 

гуфтаҳост. 
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Дар ин раванд, мо мероси мусиқии «Шашмақом» ва «Фалак», ҷашнҳои 

Наврӯз, Меҳргон, Тиргон ва Садаро дубора эҳё кардем. Ҳамчунин, барои 

нигоҳдорӣ ва муаррифии мероси фарҳанги моддиву ғайримоддии халқи тоҷик 

як силсила тадбирҳои мушаххас низ андешида шуданд. Дар ин замина 

«Шашмақом», «Саразм», «Боғи миллии Тоҷикистон», «Наврӯз» ва «Чакан» ба 

феҳристи мероси ҷаҳонӣ ва феҳристи мероси фарҳанги ғайримоддии 

ЮНЕСКО ворид карда шуд, ки ин аз бузургтарин дастовардҳои кишвари мо 

ба ҳисоб рафта, маҳз самараи истиқлолияти комили давлатӣ ба ҳисоб меравад. 

Бо саъю талош ва заҳмату кӯшишҳои Пешвои маҳбуби миллатамон 

Эмомалӣ Раҳмон ва дастгирии дигар кишварҳои ҳавзаи тамаддуни Наврӯз ин 

ойини воқеан мардумии мо, ки таърихи беш аз 6000 – сола дорад, ҷаҳонӣ 

гардид ва мо имрӯз ифтихор мекунем, ки ҷашни бостонии мардуми мо – 

Наврӯз мақоми байналмилалиро соҳиб гардидааст. 

Дар давраҳои гуногуни истиқлолияти давлатӣ бунёд ва ба фаъолият оғоз 

кардани биноҳои нави Китобхонаи миллӣ барои 10 миллион нусха китоб, 

Осорхонаи миллӣ, Кохи Наврӯз, Наврӯзгоҳ, театри шаҳри Хоруғ ва 40 қасри 

фарҳанг дар маркази шаҳру ноҳияҳои мамлакат аз дастовардҳои арзишманди 

фарҳангии мо дар даврони истиқлоли давлатӣ ба ҳисоб мераванд. Дар зарфи 

сӣ соли гузашта санъаткорону ҳунармандони Тоҷикистон ба даҳҳо кишвари 

дунё сафарҳои ҳунарӣ анҷом дода, санъату ҳунари миллии тоҷиконро ба таври 

арзанда муаррифӣ карданд. 

Бо ифтихору қаноатмандӣ иброз медорам, ки дар тӯли сӣ соли 

соҳибихтиёрӣ барои таъмин намудани пешрафти забони тоҷикӣ ҳамчун 

нишонаи возеҳи ҳастии миллати тоҷик ва асоси маънавиёту худшиносии 

тоҷикон корҳои назаррас анҷом дода шуданд.  Қабул гардидани қонун «Дар 

бораи забони давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон» (5 октябри соли 2009, №553) 

[4] ва эълон шудани Рӯзи забони давлатӣ боз як қадами муҳим дар роҳи 

эҳтирому бузургдошти забони тоҷикӣ ва боз ҳам тавсеа бахшидани вазифаҳои 

ҷамъиятии он гардид. Яке аз омилҳои асосии пойдорӣ ва густариши забони 
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адабии тоҷикӣ ва фарҳанги миллӣ эҳтироми мардуми соҳибмаърифати мо ба 

китобу китобхонӣ мебошад. 

Бамаротиб зиёд гардидани чопи китобҳои нав, бознашри асарҳои 

мондагори нависандагону шоирони классику муосири тоҷик, аз ҷумла 

силсилаи «Ахтарони адаб», инчунин, осори адибони номвари ҷаҳонӣ ба 

забони тоҷикӣ на танҳо ба рушди забондониву суханронии оммаи васеъ, балки 

ба густариши худогоҳии миллӣ, тавсеаи ҷаҳони маънавӣ, боз ҳам боло 

рафтани сатҳи маърифатнокии шаҳрвандон, махсусан, насли наврасу ҷавон ва 

арҷгузорӣ ба таърих, забон ва фарҳанги миллӣ ҳамаҷониба мусоидат 

менамояд. 

Яке аз иқдомоти охирин, ки ҳоло дар ин росто амалӣ гардида истодааст, 

бо супориши Роҳбари давлат бознашр кардан ва ба ҳар як оилаи кишвар 

дастрас намудани шоҳасари «Тоҷикон» -и аллома Бобоҷон Ғафуров мебошад. 

Зиёда аз ин, бо мақсади арҷгузорӣ ба таърихи пурифтихори миллати тоҷик, 

омӯзиши амиқу ҳамаҷонибаи корномаҳои шоистаи ниёгони миллати тоҷик дар 

тули таърих, тақвияти ҳисси худогоҳӣ ва худшиносии миллӣ, ифтихори 

ватандорӣ, таҳкими ҳофизаи таърихӣ ва ба ин васила, шинохти нақши халқи 

куҳанбунёду фарҳангсолори тоҷик дар рушди тамаддуни инсоният, ба 

ифтихори 115-солагии академик Бобоҷон Ғафуров, Амри Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи соли 2023 баргузор кардани озмуни 

ҷумҳуриявии ««Тоҷикон» — оинаи таърихи миллат» аз 7 июли соли 2022 

таҳти №АП-227 ба имзо расид. [5] 

Мо ба хотири ҳифзи мероси ҷовидонаи гузаштагонамон, арзишҳои 

бостониву ғановатманди миллӣ ва истифодаи онҳо барои пойдории давлату 

миллатамон тамоми тадбирҳои заруриро зина ба зина амалӣ намуда истодаем. 

Инчунин, бо ифтихор аз ҳувияти миллии худ, яъне тоҷикият, таърихи беш 

аз 6000 – солаи халқамон, забони ширину шоиронаи тоҷикӣ, фарҳангу 

тамаддуни асилу бостонӣ, мероси оламшумули ҷовидонаи гузаштагон ва 

арзишҳои миллиамон онҳоро ҳифзу эҳтиром гузошта ба наслҳои оянда дар 

шакли боз ҳам пешрафта ва рушду тақвиятёфта ба мерос мегузорем. 
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Дастёбӣ ба фароҳам овардани шароити мусоид барои рушди иқтисодӣ, 

иҷтимоӣ, фарҳангӣ ва тадриҷан баланд бардоштани сатҳи зиндагии мардум, 

таъмини амнияти иқтисодии кишвар дар заминаи истиқлолияти давлатӣ ба 

миён омада, боиси тадриҷан боло рафтани сатҳи некуаҳволии аҳолии 

мамлакат мегардад. 
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4. Ҳадафҳои стратегии мамлакат 

Масъалаи дигаре, ки ба сифати манфиатҳои миллии кишварамон 

муаррифӣ гардидааст ва онҳо ҳамчун ҳадафҳои муҳими стратегӣ дар рушди 

давлати соҳибистиқлоламон эълон гардидаанд, таъмини истиқлолияти 

энергетикии Тоҷикистон, дастёб шудан ба амнияти озуқаворӣ ва аз бунбасти 

коммуникатсионӣ раҳоӣ бахшидани кишвар ба ҳисоб меравад. 

Ҳоло дар кишвари мо масъалае, ки калидӣ арзёбӣ мегардад ва он дар 

воқеъ омили рушди минбаъдаи кишвари мо дониста мешавад, таъмини 

истиқлолияти энергетикӣ мебошад. 

Бояд таъкид намуд, ки то соли 2021 бо мақсади расидан ба истиқлолияти 

энергетикӣ ва истифодаи самарабахши нерӯи барқ дар даврони 

соҳибистиқлолӣ 287 нерӯгоҳи барқи обии хурду бузург, 1,5 ҳазор километр 

хатҳои интиқоли барқи баландшиддат, 50 зеристгоҳи баландшиддати барқӣ 

бунёду таҷдид ва дар маҷмӯъ, 75 фоизи инфрасохтори энергетикии кишвар 

азнавсозӣ гардид. 

Дар ин давра дар Тоҷикистон беш аз 2000 мегаватт иқтидорҳои 

энергетикии иловагӣ истеҳсол шудааст. Таъкид гардид, ки дар натиҷа соли 

2011 дар таърихи навини Тоҷикистон низоми ягонаи энергетикӣ ба вуҷуд 

оварда шуд ва устувории фаъолияти соҳа таъмин гардид. 

То соли 2021 дар кишвари соҳибистиқлоламон ҷиҳати ҳалли мушкилоти 

соҳаи энергетика ва рушди он 34 лоиҳаи давлатии сармоягузорӣ ба маблағи 

57,2 миллиард сомонӣ амалӣ карда шудааст. Ҳоло дар ин самт боз 17 лоиҳаи 

давлатии сармоягузорӣ ба маблағи 16,4 миллиард сомонӣ амалӣ гардида 

истодааст. 

Тибқи маълумотҳои соли 2020 дар Тоҷикистон 98 фоизи нерӯи барқ аз 

манбаъҳои барқароршавандаи энергия, яъне асосан бо истифода аз нерӯи об 

истеҳсол гардида, ҷумҳурӣ аз рӯи фоизи истеҳсоли «энергияи сабз» шашум 

кишвари пешсафи сайёра мебошад. 

Инчунин, Тоҷикистон аз рӯйи кам будани ҳаҷми партови газҳои гулхонаӣ 

яке аз ҷойҳои баландтаринро ишғол мекунад. Аз ин лиҳоз, истеҳсол ва 
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истифодаи «энергияи сабз» аз ҷумлаи афзалиятҳои рақобатнокии иқтисоди 

кишвари мо ба ҳисоб меравад. 

Дар ин самт, ҳоло дар Тоҷикистон Иншооти бузурги гидроэнергетикӣ, аз 

ҷумла нерӯгоҳҳои барқи обии «Сангтӯда – 1» ва «Сангтӯда – 2», ду агрегати 

нерӯгоҳи «Роғун», марказҳои барқу гармидиҳии шаҳри Душанбе, садҳо 

нерӯгоҳи барқи обии хурд, хатти интиқоли барқи 500 – киловолтаи «Ҷануб – 

Шимол», дигар хатҳои интиқоли барқи баландшиддат ва зеристгоҳҳои барқии 

пуриқтидор сохта, ба истифода дода шуда, татбиқи лоиҳаи минтақавии 

интиқоли нерӯи барқи CASA – 1000 ва сохтмони нерӯгоҳи барқи обии «Роғун» 

бомаром идома дорад. 

Инчунин, таҷдиди нерӯгоҳҳои барқӣ обии «Норак», «Сарбанд» ва 

«Қайроққум» ба маблағи умумии қариб 12 миллиард сомонӣ (беш аз як 

миллиард доллар) идома дорад, ки баъди анҷом ёфтани корҳо иқтидор ва 

муҳлати истифодаи онҳо хеле зиёд мегардад. 

Дар замони соҳибистиқлолӣ иқтидори энергетикии мамлакат тадриҷан 

зиёд гардида, аз 4044 мегаватти соли 1991-ум ба 6131 мегаватт дар соли 2020 

расонида шуд. 

Дар натиҷаи корҳои амалигардида низоми ягонаи энергетикии мамлакат 

ташаккул ёфта, маҳдудияти таъмини аҳолӣ бо барқ дар фаслҳои тирамоҳу 

зимистон бартараф гардид, ки ин низ аз дастовардҳои назарраси даврони 

соҳибистиқлолӣ мебошад. 

Хотирнишон месозам, ки баъди пурра ба кор даровардани нерӯгоҳи барқӣ 

обии «Роғун» иқтидори энергетикии Тоҷикистон ба зиёда аз 9781 мегаватт 

мерасад, яъне 60 фоиз меафзояд ва мо ба истиқлоли комили энергетикӣ ноил 

мегардем. 

Имрӯз Тоҷикистон дар арзёбии дастрасӣ ба қувваи барқ дар таҳлилҳои 

Форуми ҷаҳонии иқтисодӣ ҷойи дуюмро ишғол намуда, аз рӯи фоизи 

истеҳсоли «энергияи сабз» шашум кишвари пешсафи сайёра мебошад ва баъди 

пурра ба истифода додани нерӯгоҳи барқи обии «Роғун» боз ду зина боло 

рафта, мақоми чорумро ишғол менамояд. 
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Тоҷикистон дар беҳдошти вазъи экологии минтақа ва сайёра вобаста ба 

ҳаҷми партови газҳои гулхонаӣ низ яке аз ҷойҳои баландтаринро ишғол 

мекунад. 

Зеро 98 фоизи нерӯи барқ дар кишвари мо аз манбаъҳои 

барқароршавандаи энергия истеҳсол мегардад. 

Инчунин, бо мақсади ба тағйирёбии иқлим мутобиқ гардонидани 

иқтисоди миллӣ, ҳифзи муҳити зист ва беҳтар намудани вазъи экологии 

мамлакат воридоти нақлиёти барқӣ ба кишвар, яъне электромобилҳо, 

электробусҳо, троллейбусҳо ва монанди инҳо аз пардохтҳои андозӣ ва 

гумрукӣ пурра озод карда шаванд. 

Бо амалисозии лоиҳаҳои бузурги бунёду таҷдиди иншооти энергетикии 

Ҳукумати Тоҷикистон нақша дорад то дар 7 соли оянда иқтидорҳои 

энергетикии кишварро ба 10 ҳазор мегаватт расонида, ба яке аз ҳадафҳои 

стратегии давлат, яъне ба истиқлолияти комили энергетикӣ дастёб гардад. 

Дар соли 2020 аз ҷониби Президент ба Ҳукумати мамлакат супориш дода 

шуд, ки бо назардошти тағйирёбии глобалии иқлим ва зарурати рушди 

энергетикаи «сабз» бояд то охири соли 2022 Стратегияи рушди «иқтисоди 

сабз» дар Ҷумҳурии Тоҷикистонро қабул карда, татбиқи онро таъмин намояд. 

Масъалаи дигари рушди иқтисодии кишвар ва ба даст овардани яке аз 

ҳадафҳои муҳими стратегӣ, таъмини амнияти озуқаворӣ мебошад, ки ба 

рушди соҳаи кишоварзӣ алоқамандӣ дорад.  

Бо назардошти рушди ин соҳа метавон қайд намуд, ки ҳаҷми истеҳсоли 

маҳсулоти кишоварзӣ аз 11 миллиарди соли 1992 ба 40 миллиард сомонӣ дар 

соли 2021 расонида шуд, яъне қариб 4 баробар афзоиш ёфтааст. Тибқи 

нишондодҳои соли 2021 зиёда аз 90 фоизи истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ ба 

бахши хусусӣ рост меояд. Аз ҷумла, барои рушди соҳа дар ин давра аз ҳамаи 

манбаъҳои маблағгузории давлатӣ беш аз 18 миллиард сомонӣ, аз ҷумла дар 

доираи татбиқи 29 лоиҳаи сармоягузории давлатӣ 9,4 миллиард сомонӣ равона 

карда шуд. 
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Тибқи таҳлилҳо рушди миёнаи солонаи истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ 

дар давоми солҳои 1997 – 2020–ум 7,3 фоизро ташкил дода, ҳаҷми он дар ин 

давра 5 баробар афзоиш ёфтааст. 

Имтиёзҳои барои рушди соҳаҳои чорводорӣ, парандапарварӣ ва 

моҳипарварӣ пешниҳодшуда ба рушди соҳаҳои зикршуда такони ҷиддӣ 

бахшиданд. 

Масалан, соли 2020 шумораи корхонаҳои парандапарварӣ ба 181 расида, 

ин арқом нисбат ба соли 2017-ум 2,7 баробар зиёд гардидааст. 

Дар соли 2020 истеҳсоли гӯшти паранда нисбат ба соли 2017-ум 4,5 

баробар афзудааст ва истеҳсоли тухм қариб як миллиард донаро ташкил дода, 

5,5 баробар зиёд шудааст. Шумораи хоҷагиҳои моҳипарварӣ соли 2020-ум 

нисбат ба соли 2017-ум 35 фоиз зиёд шуда, истеҳсоли моҳӣ дар давраи 

муқоисашаванда 2,3 баробар афзудааст. 

Воридоти гӯшт ба кишвар аз 10700 тоннаи соли 2014 то 180 тонна дар 

соли 2020 коҳиш ёфтааст, ки мутаносибан 60 баробар кам шудааст. Ҳаҷми 

воридоти гӯшти паранда дар соли 2020 нисбат ба соли 2017 зиёда аз 3 баробар 

коҳиш ёфтааст. 

Соли 2020 нисбат ба соли 1991 истеҳсоли ғалладонагиҳо қариб 5 баробар, 

картошка 7,7, сабзавоту зироатҳои полезӣ 4 ва мева 3 баробар зиёд шудааст. 

Дар давраи соҳибистиқлолӣ барои рушди соҳаи кишоварзӣ, аз ҷумла 

бунёду азнавсозии инфрасохтори обрасонӣ, азхудкунии заминҳои нав, беҳтар 

гардонидани ҳолати мелиоративии заминҳо, таъминоти соҳаи кишоварзӣ бо 

техникаи зарурӣ, тухмиҳои аълосифат ва дастрасии субъектҳои хоҷагидор ба 

маблағгузорӣ 22 лоиҳаи сармоягузории давлатӣ дар ҳаҷми беш аз 5,4 миллиард 

сомонӣ татбиқ шудааст. Ҳоло дар кишвар боз 7 лоиҳаи дигар ба маблағи 2,4 

миллиард сомонӣ амалӣ гардида истодааст. 

Дар доираи татбиқи барномаҳои соҳавӣ майдони боғу токзори кишвар ба 

беш аз 200 ҳазор гектар расонида шудааст, ки нисбат ба соли 1991–ум 2,2 

баробар зиёд мебошад. 
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Яъне дар замони соҳибистиқлолӣ дар кишвар зиёда аз 112 ҳазор гектар 

боғу токзори нав бунёд гардидааст, ки ҳоло дар ҳифзи амнияти озуқавории 

мамлакат, бо ҷойи корӣ таъмин намудани аҳолӣ, рушди содирот ва бо ашёи 

хом таъмин кардани саноати хӯрокворӣ нақши назаррас бозида истодааст. 

Бо ин мақсад, минбаъд афзоиш додани истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ 

бисёр муҳим буда, истифодаи самараноки обу заминҳои корам, технологияҳои 

инноватсионӣ ва агротехникаи пешрафта, аз ҷумла бунёди боғҳои интенсивӣ 

бояд таъмин карда шавад. 

Вобаста ба ин, роҳбарони вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо, хоҷагиҳои 

деҳқонӣ, ҳар як кишоварз ва ҳар як оила даъват ба амал оварда шуд, ки 

истифодаи самараноки замин, пеш аз ҳама, заминҳои наздиҳавлигиву 

президентӣ, захира кардану истифодаи тухмиҳои аълосифат ва бо ҳамин роҳ 

гирифтани то се ҳосилро, махсусан, дар соли 2021 таъмин намоянд. Бо ин ҳол 

метавон иброз дошт, ки масъалаи таъмини амнияти озуқаворӣ зери таваҷҷуҳи 

пайвастаи Пешвои миллат, Эмомалӣ Раҳмон қарор дошта сол то сол 

имкониятҳо дар самти таъмини бозори ватанӣ бо маҳсулоти худӣ беҳтар 

мегардад. 

Дар маҷмуъ, бо мақсади дастгирии давлатии кишоварзони мамлакат ва 

таъмини фаровонии бозори истеъмолӣ аз ҷониби Президенти мамлакат 

пешниҳод гардида буд, ки тамоми кишоварзони мамлакат барои як сол, яъне 

соли 2021 аз пардохти андози ягонаи замин озод карда шаванд. Дар натиҷа 

соли 2021 истеҳсоли маҳсулоти озуқа нисбат ба соли 2019-ум 28,3 фоиз 

афзоиш ёфт, ки ба беҳтар таъмин гардидани бозори дохилӣ бо маҳсулоти 

истеҳсоли ватанӣ мусоидат намуд. 

Муҳимтарин масъалаи дигаре, ки дар рушди иқтисодии кишварамон 

таъсир мерасонад, баромадан аз бунбасти коммуникатсионӣ ба ҳисоб меравад. 

Муваффақ шудани давлатамон ба яке аз ҳадафҳои стратегии худ – раҳоӣ ёфтан 

аз бунбасти коммуникатсионӣ дастоварди бузурги даврони истиқлолият 

мебошад. Қайд намудан ба маврид аст, ки барои таъмин намудани рафтуомади 

бемамониати мусофирон ва ҳамлу нақли молу маҳсулот дар тамоми фаслҳои 
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сол байни минтақаҳои кишвар, инчунин, раҳоӣ бахшидани мамлакат аз 

бунбасти коммуникатсионӣ ва ба кишвари транзитӣ табдил додани он 59 

лоиҳаи сармоягузории давлатӣ ба маблағи 24 миллиард сомонӣ амалӣ гардида, 

2400 километр роҳ, 326 пул, 6 нақби мошингузар ва 219 километр роҳи оҳан 

сохта, ба истифода дода шуд. Нишондоди мазкур дар соли 2020 ба 53 лоиҳаи 

давлатии сармоягузорӣ ба маблағи 20,3 миллиард сомонӣ ва беш аз 2200 

километр роҳҳо баҳогузорӣ гардида буд. 

Бояд зикр намуд, ки бо амалӣ намудани корҳои зикргардида Тоҷикистон 

соли 2017 ба яке аз ҳадафҳои стратегии худ ноил шуда, кишвари сепорчаро ба 

қаламрави воҳид табдил дод. Ҳоло тавассути долонҳои нақлиётӣ бо 

кишварҳои ҳамсоя ва дигар мамолики дуру наздики хориҷӣ пайвастани онро 

таъмин намуда истодааст. 

Дар паёми соли 2021 қайд гардида буд, ки имрӯзҳо дар соҳаи нақлиёт 

татбиқи 13 лоиҳаи сармоягузории давлатӣ ба маблағи умумии зиёда аз 11 

миллиард сомонӣ идома дорад, ки барои ба кишвари дорои шароити муосири 

транзитӣ табдил ёфтани Тоҷикистон мусоидат мекунад. 

Соли 2021 лоиҳаҳои сохтмону таҷдиди роҳҳои мошингарди Обигарм–

Нуробод, Ҳулбук–Темурмалик–Кангурт, Данғара–Левакант–Бохтар, қитъаҳои 

Қалъаихумб–Ванҷи шоҳроҳи Душанбе–Кулма, Қизилқалъа–Бохтари шоҳроҳи 

Душанбе–Бохтар, Бекобод–Бобоҷон Ғафуров–Конибодом, сохтмони пул аз 

болои дарёи Панҷ дар мавзеи Кокули ноҳияи Фархор ва дарёи Ғунд дар шаҳри 

Хоруғ, таҷдиди роҳи мошингард ва бунёди долонҳои зидди тарма дар мавзеи 

Барсеми ноҳияи Шуғнон шурӯъ шуданд. 

Дар панҷ соли оянда, яъне солҳои 2022–2026 боз сохтмону таҷдиди 

роҳҳои мошингарди Гулистон–Фархор, Ҷалолиддини Балхӣ–Қубодиён–

Шаҳритус, Данғара–Гулистон–Кӯлоб, Рӯшон–Хоруғ–Кулма, Хуҷанд–

Конибодом ва Хуҷанд–Ашт оғоз мегардад. 

Дар давоми солҳои 2022–2026 зиёда аз 1000 километр роҳҳои мошингард, 

53 пул, 7 нақб ва 5 долони зидди тарма бунёд карда мешаванд, ки қисми зиёди 

онҳо дорои сатҳи байналмилалӣ мебошанд. 
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Дар маҷмуъ, корҳои дар соҳа анҷомдодашуда имконият фароҳам 

оварданд, ки мавқеи Тоҷикистон дар раддабандии ҷаҳонии сифати роҳҳо, ки 

ҳамасола аз ҷониби таҳқиқоти байналмилалии “Ҳисоботи ҷаҳонии 

рақобатпазирӣ” гузаронида мешавад, дар зарфи ду соли охир 20 зина беҳтар 

гардида, тибқи арзёбии Форуми ҷаҳонии иқтисодӣ дар байни 141 давлати ба 

таҳқиқот фарогирифташуда зинаи 50–умро ишғол намуд. 

Бо назардошти иҷрои нақшаҳо дар самти амалӣ намудани ҳадафҳои 

стратегӣ дар мамлакат ҳоло марҳилаи нави татбиқи онҳо ба миён омадааст. Аз 

ин рӯ, бо назардошти равандҳои муосир, дар назди ҳукумати мамлакати мо 

масъалаи татбиқи иқтисодиёти рақамӣ ва дар соҳаҳои иҷтимоиву иқтисодӣ 

ҷорӣ кардани технологияҳои рақамӣ истодааст. 

Ҳоло дар кишвар мафҳуми ҳадафҳои стратегӣ аз шакли таъмини 

истиқлолияти энергетикӣ ба истифодаи самарабахши нерӯи барқ, аз бунбасти 

коммуникатсионӣ баровардан ба кишвари транзитӣ табдил додани 

Тоҷикистон, ҳифзи амнияти озуқаворӣ ба дастрасии аҳолии мамлакат ба ғизои 

хушсифат, инчунин, вусъатдиҳии шуғли пурмаҳсул, ҳамчун ҳадафҳои 

стратегӣ ва, нақшаи гузариши иқтисодиёти кишварро аз шакли аграрӣ - 

индустриалӣ ба индустриалӣ - аграрӣ амалӣ гардонида истодааст. [6] 

Бояд гуфт, ки мавҷудияти иқтидорҳои фаровони энергетикии мамлакат аз 

ҷумлаи омилҳои калидии рушди соҳаи саноат ба ҳисоб меравад. Ҳоло дар 

кишвари мо ҳадафи нави стратегӣ раванди саноатикунонии босуръати 

кишвар идома дорад.  

Самти мазкур дар сиёсати иқтисодии Ҳукумати Тоҷикистон рушди соҳаи 

саноат ба сифати яке аз омилҳои пешбарандаи иқтисоди миллӣ, 

таъминкунандаи аҳолӣ бо шуғли доимӣ, сарчашмаи муҳимми даромади 

буҷети давлат ва ҳалли масъалаҳои иҷтимоӣ эътироф шудааст. 

Мутобиқи маълумоти соли 2020 ҳангоми ироаи паёми Президент гуфта 

шуда буд, ки барои рушди минбаъдаи соҳа татбиқи 18 лоиҳаи сармоягузории 

давлатӣ ба маблағи 16,6 миллиард сомонӣ амалӣ гардида истодааст. 
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Инчунин, соли 2021 дар паёми Президент омадааст, ки бояд ҳаҷми 

истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ ба 95 миллиард сомонӣ расонида, содироти он 

ду баробар афзоиш дода шавад. 

Мутобиқи маълумотҳои соли 2021 гуфта мешуд, ки ҳиссаи саноат дар 

маҷмӯи маҳсулоти дохилии кишвар ба 26 фоиз расонида, дар ин раванд 

гуногунсамтии истеҳсолоти саноатӣ таъмин карда шавад. 

Зиёда аз ин бинобар аҳаммияти бузурги соҳаи саноат дар рушди 

минбаъдаи мамлакат, ҳалли масъалаҳои иҷтимоиву иқтисодӣ ва таъмин 

намудани иҷрои ҳадафҳои стратегии миллӣ, аз ҷумла раванди саноатикунонии 

босуръати кишвар пешниҳод ардид, ки солҳои 2022–2026, яъне то ҷашни 35-

солагии истиқлолияти давлатии Тоҷикистон «Солҳои рушди саноат» эълон 

карда шуд. 

Дар соли 2021 рушди иқтисодӣ аз ҳисоби афзоиши ҳаҷми истеҳсоли 

маҳсулоти саноатӣ ба 22 фоиз, маҳсулоти кишоварзӣ 6 фоиз, маблағгузорӣ ба 

сармояи асосӣ 23 фоиз ва гардиши савдо 13 фоиз таъмин карда шуд. 

Дар ин давра қисми даромади буҷети давлатӣ иҷро шуда, даромади пулии 

аҳолӣ нисбат ба нишондиҳандаи соли 2020-ум 15 фоиз афзоиш ёфта ба зиёда 

аз 75 миллиард сомонӣ баробар гардид. 

Иқтисодиёти кишвар дар соли 2020-ум 4,5 фоиз афзоиш ёфта, ҳаҷми 

маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ ба 82,5 миллиард сомонӣ баробар гардид. 

Вобаста ба ин гуфта шуд, ки дар бист соли охир рушди миёнасолонаи 

иқтисодиёт дар сатҳи 7,5 фоиз таъмин гардида, маҷмӯи маҳсулоти дохилии 

мамлакат аз 1,8 миллиард сомонии соли 2000-ум то 95 миллиард сомонӣ дар 

соли 2021 ва даромади буҷети давлатӣ аз 252 миллион сомонӣ ба 28 миллиард 

сомонӣ расонида шуд. 

Яъне маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ қариб 53 баробар ва буҷети давлатӣ 111 

баробар зиёд гардида, ҳаҷми маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ ба ҳар нафар аҳолӣ 

беш аз 30 баробар афзоиш ёфт. 
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Дар ин давра 9,7 фоиз афзоиш ёфтани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти 

саноатӣ, кишоварзӣ 8,8 ва гардиши савдои хориҷӣ 0,8 фоиз, аз ҷумла содирот 

дар ҳаҷми 19,8 фоиз заминаи рушди иқтисоди кишварро ба вуҷуд овард. 

Ба соҳаҳои гуногуни иқтисоди миллӣ дар ҳаҷми умумии беш аз 5,4 

миллиард сомонӣ сармояи хориҷӣ, аз ҷумла 1,3 миллиард сомонӣ сармояи 

мустақими хориҷӣ ҷалб карда шуд. 

Агар дар соли 2020 ба соҳаҳои гуногуни иқтисоди миллӣ дар ҳаҷми 

умумии беш аз 5,4 миллиард сомонӣ сармояи хориҷӣ, аз ҷумла 1,3 миллиард 

сомонӣ сармояи мустақими хориҷӣ ҷалб карда шуда бошад, ин нишондод дар 

соли 2021 бо вуҷуди таъсири бемории сироятии КОВИД–19, ба беш аз 6,8 

миллиард сомонӣ сармояи хориҷӣ, аз ҷумла 2,5 миллиард сомонӣ сармояи 

мустақими хориҷӣ расонида шуд, ки нисбат ба соли 2020 тақрибан 42 фоиз ва 

сармояи мустақими хориҷӣ 39 фоиз зиёд мебошад. 

Бо ин ҳол дар бист соли охир ба кишвар беш аз 150 миллиард сомонӣ 

сармояи хориҷӣ, аз ҷумла 59 миллиард сомонӣ сармояи мустақим ҷалб карда 

шудааст. 

Танҳо барои рушди соҳаи саноати кишвар беш аз 35 миллиард сомонӣ 

сармояи мустақими хориҷӣ ҷалб гардид. [7] 

Мо дар даврае қарор дорем, ки муҳлати татбиқи як қатор барномаҳои 

давлативу соҳавӣ, аз ҷумла аввалин стратегияи миллии рушд ба анҷом 

мерасад. 

Бо мақсади суръат бахшидани корҳо ҷиҳати расидан ба ҳадафҳои 

афзалиятнок ва муайян намудани дурнамои минбаъдаи рушди иқтисодиву 

иҷтимоии кишвар Стратегияи миллии рушди Тоҷикистон барои давраи то 

соли 2030 таҳия гардида, ҳоло дар баррасии вазорату идораҳо қарор дорад. 

Дар санади мазкур се ҳадафи миллии эълонкардаамон ҳамчун вазифаҳои 

аввалиндараҷа боқӣ мемонанд ва мо азми қатъӣ дорем, ки дар ояндаи 

наздиктарин иҷрои онҳоро таъмин намоем. 

Дар давраҳои минбаъда ин ҳадафҳо сифатҳои нав касб карда, асоси 

онҳоро гузаштан аз таъмини истиқлолияти энергетикӣ ба истифодаи 
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самарабахши нерӯи барқ, аз бунбасти коммуникатсионӣ баромада, ба кишвари 

транзитӣ табдил ёфтан ва таъмин намудани амнияти озуқавориву дастрасии 

аҳолӣ ба ғизои хушсифат ташкил хоҳад дод. 

Дар ин раванд, ба самаранокии соҳаҳои воқеии иқтисодиёт, рушди нерӯи 

инсонӣ, гуногуншаклии истеҳсолот, тақвияти институтсионалӣ ва тараққиёти 

минтақаҳо афзалият дода мешавад. 

Мо инкишофи устувори минбаъдаи кишварро дар шакли индустриалӣ ва 

инноватсионӣ пешбинӣ карда, барои баланд бардоштани самаранокии 

истифодаи захираву имкониятҳо дар ҳамаи соҳаҳои ҳаёти иқтисодиву 

иҷтимоӣ талош менамоем ва ҷиҳати роҳ надодан ба осебпазирии иқтисоди 

миллии кишвар дар давраи дарозмуҳлат тадбирҳои алоҳидаро амалӣ карда 

истодаем. [8] 
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5. Таъмин ва ҳимояи ҳуқуқу озодиҳо ва манфиатҳои шаҳрвандони 

Тоҷикистон 

Масъалаи муҳими дигар дар самти таъмини манофеи миллии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, ки маҳз баъд аз касби истиқлолияти давлатӣ ба амал омад, 

таъмин ва ҳимояи ҳуқуқу озодиҳо, эътибор ва манфиатҳои шаҳрвандони 

Тоҷикистон дар дохил ва хориҷи кишвар ба ҳисоб меравад.  

Масъалаи мазкур, самти муҳим ва афзалиятноки сиёсати дохилӣ ва 

хориҷии кишвари моро ташкил намуда, ҷиҳати расидан ба ин аҳдоф тайи 

солҳои соҳибистиқлолӣ корҳои назаррас анҷом дода шуда, заминаҳои 

мустаҳками меъёрӣ ҳуқуқӣ фароҳам оварда шудаанд. 

Бояд таъкид дошт, ки ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд ба воситаи 

Конститутсия, қонунҳои ҷумҳурӣ ва санадҳои ҳуқуқии байналмилалие, ки аз 

тарафи Тоҷикистон эътироф шудаанд, ҳифз мегарданд. 

Маҳз баъд аз касби истиқлолияти давлатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

ҷиҳати танзими ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд дар дохил ва хориҷи 

кишвар санаду меъёрҳои зиёде қабул гардидаанд. Масалан  аз  4 ноябри соли 

1995 таҳти №104, “Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи 

шаҳрвандии Ҷумҳурии Тоҷикистон”  қабул гардида, он меъёру принсипҳои 

Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳуқуқи 

байналмилалиро, ки ба шаҳрвандӣ ва ҳуқукҳои инсон дахл доранд, амалӣ 

намуда, барои ҳар як шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон шароити нисбатан 

мусоиди ҳуқуқӣ фароҳам оварда, аз ҷониби Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳимоя ва 

пуштибонӣ намудани шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистонро, ки дар хориҷи 

кишвар қарор доранд, таъмин менамояд. Дар ин замина, Қарори Маҷлиси 

Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, оид ба тартиби мавриди амал қарор додани 

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи шаҳрвандии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон”  аз 4 ноябри соли 1995 таҳти №105 ба тасвиб расидааст. [9] 

Инчунин,  8 августи соли 2015 Қонуни ҶТ «Дар бораи шаҳрвандии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон» таҳти № 1208 қабул гардид, ки он муносибатҳо оид ба 

шаҳрвандии Ҷумҳурии Тоҷикистонро ба танзим дароварда, асосҳо, 
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принсипҳо, шартҳо ва тартиби соҳиб шудан ва қатъ намудани шаҳрвандии 

Ҷумҳурии Тоҷикистонро муайян менамояд. 

Зиёда аз ин, аз 12 майи соли 2007 таҳти № 258 Қонуни ҶТ «Дар бораи 

иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ» қабул гардидааст, ки қонуни мазкур муносибатҳои 

ҷамъиятӣ оид ба амалӣ намудани ҳуқуқи шаҳрвандон ба муттаҳидшавӣ дар 

иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, таъсис додан, фаъолият намудан, азнавташкилдиҳӣ 

ва барҳамдиҳии иттиҳодияҳои ҷамъиятиро ба танзим медарорад. 

Дар алоқа бо ин, бо касби истиқлолияти давлатӣ мо тавонистем, ки санаду 

меъёрҳоеро ба тасвиб расонем, ки вазъи ҳуқуқии шаҳрвандони мамлакатро дар 

хориҷи кишвар танзим намоянд. Дар ин радиф иброз медорем, ки вазъи 

ҳуқуқии шаҳрвандони хориҷӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Конститутсия, 

инчунин Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи вазъи ҳуқуқии 

шаҳрвандони хориҷӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз 1 феврали соли 1996 ва 2 

январи соли 2018, [10] таҳти № 1471, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар 

бораи мният” аз 28 июни соли 2011 таҳти № 721 ва Консепсияи сиёсати 

хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 27 январи соли 2015 таҳти №332 ва дигар 

санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ва шартномаҳои байналхалқии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон муайян карда мешавад. 

Масалан, дар Консепсияи сиёсати хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳимояи 

фаъолонаи ҳуқуқ, манфиатҳо ва эътибори шаҳрвандон, аз ҷумла муҳоҷирони 

меҳнатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар хориҷа тавассути эҷоди заминаҳои 

фарогири ҳуқуқӣ ва тавсеаи ҳузури консулии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 

минтақаҳои иқомати шаҳрвандони кишвар дар хориҷа ифода ёфтааст. 

Инчунин, мусоидат ба фароҳам овардани шароити фарогару муносиб барои 

будубош ва сафарҳои шаҳрвандони хориҷӣ ба Тоҷикистон ҷиҳати рушди 

туризми байналмилалӣ ва ҷалби сайёҳон ба мамлакат самти муҳими сиёсати 

хориҷии мамлакатро ташкил медиҳад. [16] 

Ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрванд бевосита амалӣ мешаванд. Онҳо 

мақсад, мазмун ва татбиқи қонунҳо, фаъолияти ҳокимияти қонунгузор, 
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иҷроия, маҳаллӣ ва мақомоти худидоракунии маҳаллиро муайян мекунанд ва 

ба воситаи ҳокимияти судӣ таъмин мегарданд. 

Маҳдуд кардани ҳуқуқ ва озодиҳои шаҳрванд танҳо ба мақсади таъмини 

ҳуқуқ ва озодии дигарон, тартиботи ҷамъиятӣ, ҳимояи сохти конститутсионӣ 

ва тамомияти арзии ҷумҳурӣ раво дониста мешавад. 

Ҳифз ва амалӣ шудани ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, агар дар 

Конститутсия, қонунҳо, дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ пешбинӣ ва ифода 

наёфта бошанд, онҳо самти татбиқи худро гум мекунанд. Гузашта аз ин, 

ҳолатҳое, ки дар Конститутсия оид ба ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва 

шаҳрванд инъикос ёфтаанд ва кафолат дода шудаанд, инкишофи худро дар 

қонунҳо ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқие, ки мақомоти давлатӣ қабул 

мекунанд, пайдо намуда, тартиби иҷрои онҳо муайян карда мешавад. 

Тартиби иҷрои ҳуқуқи инсон ба меҳнат, таҳсил, ҳифзи саломатӣ ва ғайра дар 

Кодекси меҳнат, қонунҳо дар  бораи маориф, тандурустӣ, санадҳои меъёрии 

ҳуқуқии Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва вазоратҳои дахлдори соҳаҳои 

мазкур нишон дода шудаанд. Дар сурати иҷро нашудани ҳуқуқу озодиҳои 

инсон қонунҳо ҷавобгарӣ ва татбиқи ҷазоро муайян мекунанд, ки ин кафолати 

ҳифз гардидани онҳо мебошад. Масалан, моддаи 164 Кодекси ҷиноятии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон монеъ шудан ба гирифтани таҳсилоти ҳатмии умумии 

асосиро ҷиноят эътироф намуда аст ва барои ин кирдор ҷазои ҷиноятиро 

пешбинӣ намудааст. 

Тавре аз мазмуни моддаи 14 Конститутсия бармеояд, ҳуқуқу озодиҳои 

инсон на танҳо бо қонунҳои миллӣ, инчунин ба воситаи санадҳои ҳуқуқии 

байналмилалие, ки Тоҷикистон онҳоро эътироф кардааст, ҳифз карда мешавад. 

Бевосита амалӣ шудани ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, пеш аз ҳама, 

ба он асос меёбад, ки онҳо дар Конститутсия, қонунҳо ва дигар санадҳои 

меъёрии ҳуқуқӣ инъикос ёфтаанд ва иҷрои онҳо кафолат дода мешавад. Дар 

Конститутсия пешбинӣ гардидани ҳуқуқу озодиҳои инсон мазмуни онро 

дорад, ки онҳо ӯҳдадории ҳуқуқии шахсони мансабдор ва ҳамаи кормандони 

мақомоти давлатиро муқаррар мекунанд ва ҳамаи шахсони мансабдор ва 
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мақомоти давлатӣ вазифадоранд риояи ин ҳуқуқу озодиҳоро таъмин намоянд. 

Инчунин меъёрҳои Конститутсия эътибори олии ҳуқуқӣ доранд ва онҳо 

бевосита, мустақиман амал мекунанд. Шахс ва шаҳрванд Конститутсияро ба 

роҳбарӣ гирифта, метавонад ҳуқуқу озодиҳои худро амалӣ намояд ё дар 

ҳолати вайрон кардани онҳо ба меъёрҳои Конститутсия такя намуда, онҳоро 

ҳифз кунад. 

Бевосита амалӣ шудани ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрвандро эътироф 

намудан мазмуни онро дорад, ки ҳамаи шахсони мансабдор ва мақомоти 

давлатӣ бояд онҳоро эҳтиром, риоя ва ҳифз намоянд. Онҳо бояд мақсад, 

мазмун ва татбиқи қонунҳоро муайян намоянд. Яъне қонунҳо набояд қоидаҳои 

рафтореро муайян намоянд, ки ба ҳуқуқу озодиҳои инсон мувофиқ 

намебошанд ё онҳоро халалдор месозанд. Мақомоти ҳокимияти қонунгузор, 

иҷроия, маҳаллӣ ва худидоракунии маҳаллӣ, дар фаъолияти худ пеш аз ҳама, 

бояд ҳуқуқу озодиҳои инсонро ба назари эътибор гиранд, риоя гардидан ва 

иҷро шудани онҳоро таъмин намоянд. Фаъолияти онҳо дар ягон маврид набояд 

ҳуқуқу озодиҳои инсонро халалдор созад ё маҳдуд намояд. 

Агар ҳуқуқу озодиҳои инсон бевосита амалӣ ва риоя нашаванд, онҳо ба 

воситаи ҳокимияти судӣ аз роҳи татбиқи чораҳои маҷбуркунӣ таъмин карда 

мешаванд. 

Ба ҳамин тартиб, давлат ба воситаи Конститутсия, қонунҳо, санадҳои 

меъёрии ҳуқуқӣ, аз тариқи фаъолияти мақомоти давлатӣ бояд чунин 

шароитеро фароҳам оварад, ки инсон худро дар ҷомеа озод ҳис намояд, 

имконият дошта бошад, ки тамоми нерӯи зеҳнӣ, ақлӣ ва ҷисмонии худро пурра 

истифода бурда тавонад. 

Шаҳрванди Тоҷикистон дар хориҷи кишвар таҳти ҳимояи давлат 

мебошад. Ҳеҷ як шаҳрванди ҷумҳуриро ба давлати хориҷӣ супурдан 

мумкин нест. Супурдани ҷинояткор ба давлати хориҷӣ дар асоси шартномаи 

тарафайн ҳал мешавад. Шаҳрванди хориҷӣ ва шахси бешаҳрванд аз ҳуқуқ 

ва озодиҳои эълоншуда истифода мебаранд ва баробари шаҳрванди 

Тоҷикистон вазифа ва масъулият доранд, ба истиснои ҳолатҳое, ки қонун 
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пешбинӣ намудааст. Тоҷикистон ба шаҳрвандони хориҷие, ки гирифтори 

вайронкунии ҳуқуқи инсон гаштаанд, метавонад паноҳгоҳи сиёсӣ диҳад. 

Ҳоло шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки бо сабаби муҳоҷират ба 

давлатҳои ИДМ, махсусан Федератсияи Россия мераванд, ба бисёр 

вайронкуниҳои ҳуқуқи инсон вохӯрда муҳтоҷи ҳимояи давлати худ 

мебошанд. Давлат шаҳрвандони худро, ки дар хориҷи кишвар қарор доранд, 

бо роҳҳои гуногун ҳимоя мекунад.  

Мувофиқи қисми дуюми моддаи 6 Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон «Дар бораи шаҳрвандии Ҷумҳурии Тоҷикистон» мақомоти 

давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, намояндагиҳои дипломатӣ ва муассисаҳои 

консулии Ҷумҳурии Тоҷикистон, шахсони мансабдори онҳо бояд барои 

фароҳам овардани имконияте ба шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон 

мусоидат намоянд, ки онҳо аз тамоми ҳуқуқҳои бо қонунгузории давлати 

муқимгардидаи онҳо, шартномаҳои байналхалқии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

русуми байналхалқӣ муқарраргардида, пурра истифода баранд, ҳуқуқ ва 

манфиатҳои аз тарафи қонун ҳимояшавандаи онҳоро ҳимоя намоянд ва дар 

мавриди зарурат барои барқарор намудани ҳуқуқи 

поймолшудаи  шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон тадбирҳо андешанд.  

Ҳимоя аз шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки дар хориҷи кишвар 

қарор доранд, бояд асосан аз ҷониби намояндагии дипломатӣ ва консулии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон расонида шавад. Вазифаҳои намояндагии 

дипломатии Ҷумҳурии Тоҷикистон тибқи Конвенсияи Вена «Дар бораи 

муносибатҳои дипломатӣ» аз соли 1961 (Ҷумҳурии Тоҷикистон онро 4 

ноябри соли 1995 имзо кардааст) муайян шуда, вазифаҳои муассисаҳои 

консулӣ бошад, тибқи Конвенсияи Вена «Оид ба муносибатҳои консулӣ» аз 

соли 1963 (Ҷумҳурии Тоҷикистон Конвенсияи мазкурро 4 ноябри соли 1995 

имзо кардааст) муқаррар шудаанд. Илова ба ин, Низомнома дар бораи 

сафорати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 23 январи соли 1995 ва Оинномаи 

консулии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июли соли 1998 амал мекунанд.  
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Чӣ тавре, ки қаблан низ қайд намуда будем ҳоло 30 намояндагиҳои 

дипломатӣ, 9 консулгарӣ ва 4 намояндаи доимии Тоҷикистон дар назди 

созмонҳои байналхалқӣ фаъолият доранд ва ҳамарӯза баҳри ҳифзи ҳуқуқ ва 

манфиатҳои шаҳрвандони кишвар талош меварзанд. [11] 

Шумораи бештари ҳамватанони мо дар қаламрави Федератсияи Россия 

ва Ҷумҳурии Қазоқистон кору фаъолият доранд. Аз ин нигоҳ, 

Консулгариҳои генералии мо дар шаҳрҳои Санкт Петербург, Уфа, 

Екатеринбург, Новосибирск, Алмато, Дубай, Истанбул ва Консулгариҳои 

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Мазори Шариф ва Файзободи Афғонистон, 

фаъолият мебаранд. 

Бояд зикр намуда, ки яке аз вазифаҳои муҳими намояндагии дипломатӣ 

муҳофизат кардани манфиатҳои давлат ва шаҳрвандони худ дар давлати 

мавқеъгирифтаи сафир мебошад. Вазифаҳои муассисаи консулӣ бошад, дар 

ҳавзаи консулии давлати мавқеъгирифта чунинанд: бақайдгирии 

ҳамватаноне, ки дар қаламрави ҳавзаи консулӣ зиндагӣ мекунанд; 

бақайдгирии ақди никоҳ; пеш бурдани корҳои васоят ва парасторӣ; таъмини 

муҳофизати ҳуқуқи шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳавзаи 

консулӣ ва ғайраҳо. 

Инчунин, дар давраи солҳои 2011-2020 Ҷумҳурии Тоҷикистон зиёда аз 26 

гузориш, маъруза ва пешниҳодҳоро вобаста ба ҳуқуқи инсон пешниҳод 

намудааст, ки он аз саҳми бузурги кишвари мо дар ҳифзи ҳуқуқи инсон ва 

шаҳрванд вобастагӣ дорад. [12] Зиёда аз ин, Ҷумҳурии Тоҷикистон зиёда аз 13 

шартномаҳои байналмилалӣ оид ба ҳуқуқи инсон, аз қабили эъломия, конвенсия 

ва протоколҳои иловагӣ ва ғайраро вобаста ба ҳуқуқи сиёсӣ, иқтисодӣ ва 

иҷтимоию ҷамъиятии шаҳрвандон ба имзо расонидааст. 

Дар маҷмуъ, баъзе аз масъалаҳое, ки бо расонидани ҳимоя вобастагӣ 

доранд, бо шартномаҳои байналхалқӣ ва дар аксари ҳолатҳо бо 

созишномаҳои консулӣ танзим карда мешаванд.  

  



41 
 

6. Тақвияти шинохти мусбати Тоҷикистон дар арсаи 

байналмилалӣ 

Агар оид ба масъалаи дигари ҳифзи манфиатҳои миллии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, ки тақвияти шинохти мусбати Тоҷикистон дар ҷаҳон ба ҳайси 

давлати демократӣ, дунявӣ ва ҳуқуқбунёд мебошад сухан намоем, масъалаи 

мазкур низ бисёр қобили таваҷҷӯҳ мебошад. 

Бо ба даст овардани истиқлолияти давлатӣ, инчунин зарурати муайян 

намудани сохти давлатдории Ҷумҳурии Тоҷикистон низ ба амал омад. Дар ин 

замина сохти ояндаи давлатдории тоҷикон аввалин маротиба дар Иҷлосияи 

тақдирсози 16-уми Шӯрои Олии Тоҷикистон пешниҳод гардид, ки Роҳбари 

давлати ҷавони мо Эмомалӣ Раҳмон ҳанӯз аз рӯзҳои аввал иброз дошта 

буданд, ки ҷонибдори давлати демократӣ, ҳуқуқбунёд ва дунявӣ ҳастанд. 

Баъди барқарорсозии ҳокимияти конститутсионӣ зарурати қабули 

Конститутсияи нав ба миён омад, ки тибқи он асосҳои бунёдии ҷомеа, шакли 

идораи давлат ва дигар арзишҳои давлатдорӣ муайян карда шуд. 

Шашуми ноябри соли 1994 аввалин маротиба дар таърихи Тоҷикистони 

соҳибихтиёр Конститутсия, яъне санади сарнавиштсоз бо роҳи райъпурсии 

умумихалқӣ қабул гардид ва минбаъд дар асоси он мо ба ислоҳоти 

конститутсионӣ оғоз кардем. 

Дар моддаи якуми ин ҳуҷҷати тақдирсоз сохти давлатдории навини 

тоҷикон муайян карда шуд ва Тоҷикистон бо иродаи мардум давлати 

соҳибихтиёр, демократӣ, ҳуқуқбунёд, дунявӣ ва ягона эълон гардид. 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ба шарофати сиёсати хирадмандонаи Асосгузори 

сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон тавонист дар даврони 

истиқлолият на танҳо равобити судманд бо ҷаҳони хориҷ барқарор созад, 

балки бо пайдо намудани равиши хоси дипломатияи худ, ки бар ҳифзи 

манофеи миллӣ ва эҳтироми арзишҳои умумибашарӣ асос ёфтааст, ҳамчун як 

кишвари фаъол ва таъсиргузор дар ҳалли масоили глобалӣ шинохта шавад. 
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Бояд хотирнишон сохт, ки барқарории равобити хориҷӣ ва шиносонидани 

Тоҷикистон чун кишвари мустақил яке аз муҳимтарин ва дар айни ҳол 

мушкилтарин бахшҳои давлатсозӣ дар солҳои аввали истиқлолият буд. 

Дар заминаи ташвиқу тарғиби Тоҷикистон ба сифати кишвари озоду 

соҳибистиқлол ва муаррифии он ба ҳайси давлати демократӣ, дунявӣ ва 

ҳуқуқбунёд Сарвари давлати Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ҳанӯз 29 сентябри 

соли  1993 нахустин бор аз минбари баланди Созмони Милали Муттаҳид сухан 

ронда, ҷомеаи ҷаҳониро ҷиҳати таҳкиму тақвияти  ҳамкорӣ бо кишвари мо 

даъват намуд. Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯзҳои аввали истиқлолият бо эътироф 

кардани асноди робитаҳои байналмилалӣ, аз ҷумла Оинномаи Созмони 

Милали Муттаҳидро  баён намуда, 29 январи 1992 дар ҷаласаи Шӯрои 

Амнияти Созмони Милали Муттаҳид (СММ) қатънома оид ба тавсияи дохил 

шудани Ҷумҳурии Тоҷикистон ба СММ ба сифати узви комилҳуқуқ қабул 

шуд, ки дар натиҷа кишвари мо 2- марти соли 1992 узви комилҳуқуқи 

бонуфузтарин ниҳоди универсалии байналхалқӣ гардид. 

Инчунин Тоҷикистон Санади  хотимавии Ҳелсинк, Баёнияи Парижро аз 

моҳи феврали соли 1992 ва дигар санадҳои зербинои  сиёсати  дохилӣ  ва  

хориҷии  худро  ба имзо расонида,  эълон кард, ки инсон ва ҳифзи ҳуқуқу 

озодиҳои онро, сарфи назар аз мансубияти миллӣ,  мазҳабӣ,  нажодӣ ва ҷинсӣ 

арзиши олӣ мешуморад. [13] Тоҷикистон дар пешбурди сиёсати хориҷии худ 

ва тақвияти ҷойгоҳу нуфузи он дар арсаи байналмилалӣ ба комёбиҳои 

назаррас ноил гардидааст.  

Бо ин ҳол, тавсеаи равобит бо кишварҳо ва созмонҳои олам бо ҳифзи 

манофеи миллӣ ва риояи манфиати шарикон асоси сиёсати хориҷии Ҷумҳурии 

Тоҷикистонро ташкил медиҳад. 

Бояд зикр намуд, ки обрӯ ва нуфузи Тоҷикистон дар арсаи ҷаҳонӣ 

самараи талоши пайвастаи Пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон ба ҳисоб меравад, 

чунки маҳз Ӯ бо азму иродаи қавӣ дар солҳои мураккаби вазъи дохилии 

кишвар зимоми идораи давлатро ба даст гирифта, бо дастгирии мардуми 
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шарифи тоҷик кишвари дар хоку хун оғуштаи моро аз вартаи нобудӣ наҷот 

дод. 

Аз ин рӯ, роҳандозии тамосу равобити дӯстона бо кишварҳои гуногун, 

созмонҳои байналмилалӣ ва ниҳодҳои молиявии ҷаҳонӣ ва муаррифии 

кишвару миллат дар ақсои олам самти авлввиатнок ташаккули сиёсати 

хориҷии Тоҷикистонро ташкил менамояд. Ҳоло даҳҳо кишвари хориҷӣ ва 

созмонҳои байналмилалӣ дар Тоҷикистон намояндагиҳои худро боз намуда, 

ҳамзамон дар кишварҳои гуногуни ҷаҳон – аз ҷумла, Осиёиву Аврупо ва дар 

кишварҳои Африқо то Амрико намояндагиҳои дипломатӣ ва муассисаҳои 

консулии Тоҷикистон баҳри таҳкиму густариши ҳамкориҳои дуҷониба ва 

бисёрҷониба фаъолият мебаранд. 

Тоҷикистон ба узвияти созмонҳои бонуфузи байналмилалӣ пазируфта 

шудааст. Дар шароити густариши босуръати ҷаҳонишавӣ ва тавсеаи 

рӯзафзуни равандҳои ҳамгироии сиёсиву иқтисодӣ дар арсаи ҷаҳон, Ҷумҳурии 

Тоҷикистон роҳандозии ҳамкориҳои бисёрҷониба бо созмонҳову ниҳодҳои 

минтақавию байналмидалиро аз самтҳои афзалиятноки сиёсати хориҷии худ 

мешуморад. 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ин созмону ниҳодҳоро василаи муҳими 

муборизаи дастҷамъона бо хатару чолишҳои глобалии замони муосир, саҳнаи 

бебадали ҳаллу фасли ихтилофот ва мушкилот дар низоми муносибатҳои 

байналмилалӣ ва василаи муассири таҳкими амнияту суботи ҷаҳонӣ медонад 

ва бо мақсади саҳм гузоштан дар эҷоди низоми наву одилонаи муносибатҳои 

байналмилалӣ ва минтақавӣ, ҳамчунин ҳимоя ва пешбурди манфиатҳои 

миллии худ дар чаҳорчӯби онҳо ба таври фаъол ва густурда иштирок 

менамояд. 

Дар ин замина муносибат бо Созмони Милали Муттаҳид, Созмони 

амният ва ҳамкорӣ дар Аврупо, Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил, Созмони 

ҳамкории Шанхай, Созмони Аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ, Созмони 

ҳамкории Исломӣ, Созмони ҳамкории иқтисодӣ, Муколамаи ҳамкории Осиё, 
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Машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар Осиё ва ниҳодҳои 

байналмилалии молиявӣ афзалият доранд. 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷонибдори тақвият додани нақши 

муттаҳидкунандаи Созмони Милали Муттаҳид дар асри XXI мебошад ва онро 

ба ҳайси ягона ниҳоди танзимкунандаи муносибатҳои байналмилалӣ ва дорои 

салоҳияти қабул намудани қарорҳои вобаста ба амалиёти дастҷамъона дар 

мавриди ҳифзи сулҳ ва таҳкими амнияти низоми байналмилалӣ мешиносад. 

Инчунин бо назардошти таъмину пуштибонии манфиатҳои миллӣ ва 

пешбурди фаъолонаи ташаббусу иқдомоти созандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон 

дар Созмони Милали Муттаҳид, муассиса ва ниҳодҳои тахассусии он, 

ҳамчунин саъю талош ҷиҳати касби узвияти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 

мақомот ва сохторҳои интихобии СММ яке аз вазифаҳои калидии сиёсати 

хориҷии кишвар маҳсуб мешавад. 

Дар ин замина, аз минбарҳои баланди ин ниҳоди бонуфуз ташаббусу 

ибтикорҳои созандаи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат 

Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати ҳалли мушкилоти ҷаҳону минтақа, аз ҷумла мубориза 

бар зидди терроризму ифротгароӣ, маводди мухаддир, ҷиноятҳои 

муташаккилонаи фаромиллӣ, масъалаҳои обу иқлим ва амсоли он ба самъи 

ҷаҳониён расонида мешавад.  

Махсусан, силсилаи ташаббусҳои Пешвои миллат дар робита ба ҳалли 

мушкилоти об дар ҷаҳон, бо таваҷҷуҳ ба аҳамияти мавзуъ, ба тақвияти 

шинохти мусбати Тоҷикистон дар ҷаҳон боиси мегардад. 

Тайи ду даҳаи охир кишвари мо бо сарварии Пешвои миллат, Эмомалӣ 

Раҳмон муаллифи чор ташаббуси бузургест, ки дар сатҳи ҷаҳонӣ амалӣ шуда 

истодаанд: «Соли байналмилалии оби тоза, 2003», Даҳсолаи байналмилалии 

амалиёт «Об барои ҳаёт, 2005-2015», «Соли байналмилалии ҳамкорӣ дар соҳаи 

об, 2013» ва  эълони Даҳсолаи байналмилалии амал «Об барои рушди устувор, 

2018-2028», ки 21-уми декабри соли 2016 Маҷмаи Умумии СММ Қатъномаи 

A/RES/71/222-ро бо ҳаммуаллифии 177 кишвари узви СММ қабул намуд. [14] 

Дар ин замина, бо назардошти тағйирёбии иқлим ва об шудани пиряхҳои азим 
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дар қутби шимол ва минтақаҳои хушкии олам, ки манбаи асосии захираи оби 

ошомиданӣ дар сайёра мебошад, ташаббуси дигари Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, Пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон оид ба эълон намудани соли 

2025-ум Соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо ва таъсиси Бунёди махсуси 

байналмилалии ҳифзи пиряхҳо аз саҳми бузурги кишвари мо дар ҳалли 

мушкилоти глобалӣ мебошад. 

Вобаста ба ташаббуси охирини Тоҷикистон, яъне эълони Даҳсолаи 

байналмилалии амал «Об барои рушди устувор, 2018-2028», ду ҳамоиши сатҳи 

баланд Конфронси байналмилалии сатҳи баланд оид ба Даҳсолаи 

байналмилалии амал “Об барои рушди устувор”, солҳои 2018-2028, санаи 20 

июни соли 2018 дар шаҳри Душанбе, ки ҳадафи он  пешбурди амал ва 

муколамаи  сиёсӣ оид ба об барои рушди устувор ба ҳисоб мерафт ва 

Конфронси дуюми байналмилалии сатҳи баланд оид ба Даҳсолаи 

байналмилалии амал «Об барои рушди устувор, 2018 – 2028», ки санаи 7-уми 

июни соли 2022 дар пойтахти кишвари мо шаҳри Душанбе баргузор 

гардиданд. 

Бояд зикр намуд, дар кори Конфронсҳои мазкур доираи васеи меҳмонон 

ва рӯзноманигорон аз манотиқи гуногуни олам иштирок намуданд. Масалан, 

дар ҳамоиши соли 2018 зиёда аз 1500 меҳмонон аз 120 кишвари ҷаҳон, аз 

ҷумла сарони давлатҳо/ҳукуматҳо, роҳбарон ва  намояндагони аршади сиёсати 

хориҷӣ  ва дигар вазорату идораҳои дахлдор иштирок намуданд. Дар 

Конфронс ҳамчунин роҳбарон ва намояндагони ташкилотҳои байналмилалӣ 

ва минтақавӣ, аз қабили СММ, САҲА, ИА, Бонки умумиҷаҳонӣ, СААД, СҲШ, 

ИДМ, ФБНА ва ғайра, институтҳои байналмилалии молиявӣ ва шарикони 

рушд, созмонҳои ҳавзаи об, институтҳои тадқиқотӣ, ҷомеаи шаҳрвандӣ ва 

олимон ширкат варзиданд. Аз тарафи дигар барои пӯшиши хабарии чорабинӣ 

беш аз 300 намояндаи ВАО-и маҳаллӣ ва хориҷӣ ба қайд гирифта шуд.   

Дар Конфронси дуюми сатҳи баланд оид ба Даҳсолаи байналмилалии 

амал «Об барои рушди устувор, солҳои 2018-2028», ки санаи 7-уми июни соли 

2022 баргузор гардид наздики 2210 нафар намояндагони давлатҳои хориҷӣ, 
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созмонҳои байналмилалию минтақавӣ, ниҳодҳои байналмилалии молиявӣ, аз 

178 давлати дунё иштирок намуданд. Зиёда аз 500 нафар намояндагони ВАО 

аз маҳалӣ ва хориҷӣ раванди баргузории конфронсро инъикос 

менамуданд.[15] 

Ташаббусҳои ҷаҳонии зикршуда ва сатҳи фарогирии он ба ҳамкории 

фаъоли ҳамаи ҷонибҳои манфиатдор дар самти мудирияти захираҳои об ва 

татбиқи лоиҳаҳо дар соҳаи об, инчунин, дар амалисозии фанноварию 

навовариҳои муосир мусоидат менамоянд. Дар алоқа бо ин табдил ёфтани 

Душанбе ба макони баргузории ҳалли мушкилоти обу иқлим дар сайёра ба 

боло рафтани мавқеи мусбии Тоҷикистон дар сатҳи минтақа ва ҷаҳон мусоидат 

менамояд. 

Тоҷикистон ҳамчун кишвари соҳибихтиёр ва дунявӣ дар самти самти 

ҳалли масоили амнияти минтақа ва ҷаҳон низ саҳми арзанда дорад. 

Бояд гуфт, ки тағйиротҳои ду даҳаи охир баёнгари он аст, ки вазъи 

муносибатҳои байналхалқӣ рӯз то рӯз мураккаб гардида, дигаргуниҳои 

сиёсиву иқтисодӣ ва амниятӣ аз кишварҳо тақозо менамояд то ҷиҳати таъмини 

амнияти миллӣ, иқтисодию иҷтимоӣ ва сиёсӣ диққати амиқ зоҳир намуда, дар 

ин самт сиёсати дурусту оқилонаро роҳандозӣ намоянд. 

Бо ин ҳол вазъи баамаломада ҳамеша мавриди таваҷҷӯҳи хоси роҳбарияти 

олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз ҷумла Пешвои миллат, Эмомалӣ Раҳмон қарор 

гирифта, гувоҳи он суханрониҳои сатҳи байналмилалию минтақавӣ ва 

паёмҳои солонаи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Парлумони мамлакат 

ба ҳисоб меравад. 

Бешубҳа, асоси пешрафти ҳаёти сиёсӣ, иқтисодӣ-иҷтимоӣ ва фарҳангии 

дилхоҳ кишварро бе сулҳу субот ва оромии сартосарӣ дар давлат тасаввур 

намудан ғайриимкон аст. Вобаста ба ин Ҳукумати Тоҷикистон бахусус 

Пешвои миллат Э. Раҳмон ба масъалаи таъмини суботи сиёсӣ ва амнияти 

давлатии кишвар диққати махсус зоҳир менамоянд. 

Ҳоло масъалаи таъмини амнияти миллӣ дар сиёсати дохилӣ ва хориҷии 

Тоҷикистон мавқеи муҳимро соҳиб аст. Дар ин росто бояд таъкид намуд, ки 
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таъмини суботи дохилӣ аз вазъи минтақа ва ҷаҳон, аз ҷумла субот дар марзҳои 

давлатӣ вобастагии калон дорад. Ба ин мазмун, сиёсати хориҷӣ давоми 

мантиқии сиёсати дохилӣ ба ҳисоб рафта, мақсади он расидан ба аҳдофи 

миллии кишварҳо ба ҳисоб меравад.  

Дар ин замина, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Э. Раҳмон вобаста ба 

вазъи байналмилалӣ ва таъмини сулҳу суботи ҷаҳонӣ ҳамеша, ҷомеаи ҷаҳонро 

барои ҳамкории муштарак бо хатарҳои замони муосир, аз ҷумла мубориза бар 

зидди се “изм”*-и1 байналмилалӣ даъват менамояд. Бо ин ҳол, маҳз дар 

ҳуҷҷатҳои расмии давлатӣ, аз ҷумла, Консепсия сиёсати хориҷии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон вусъати терроризми байналмилалӣ, қочоқи воситаҳои нашъадор 

ва силоҳ, ҷинояткории муташаккили фаромиллӣ ба сифати таҳдиду чолишҳое 

ном бурда мешавад, ки дар пасманзари таъсири бевоситаи раванди 

ҷаҳонишавӣ ба амал омада, хусусияти глобалӣ касб намудаанд ва ба  омилҳои 

нигаронкунандаи ҷомеаи инсонӣ табдил ёфтаанд. [16] 

Дар ин радиф, бояд иброз дошт, ки “хатарҳои замони муосир, вазъият дар 

Ховари Миёна ва Афғонистони ҳамсоя моро водор месозанд, ки ба масъалаи 

таъмини амният диққати аввалиндараҷа диҳем”. [17] Охиран, ҳоло ҷомеи 

ҷомеаи ҷаҳонӣ дарк намудааст, ки вазъи кишвари Афғонистон ё минтақаи 

Ховари Миёна натанҳо ба вазъи минтақавӣ ва кишварҳои алоҳида халал ворид 

менамояд, балки вазъи тамоми ҷаҳонро ноором месозад. 

Барои Ҷумҳурии Тоҷикистон масъалаи таъмини амнияти миллӣ, 

дахлнопазирии сарҳади давлатӣ ва пешгирии хатарҳои фазоянда аз вазъи 

сиёсӣ дар Афғонистон алоқамандии зич дорад. 

Дар алоқа бо ин масъалаи таъмини сулҳу субот дар ин кишвар натанҳо 

барои Тоҷикистон, балки дигар кишварҳои Осиё ва Аврупо муҳим мебошад. 

Ҷониби Тоҷикистон, аз ҷумла Пешвои миллат Э. Раҳмон борҳо аз минбарҳои 

баланд иброз доштааст, ки масъалаи таъмини сулҳу субот дар Афғонистон 

барои мо аҳамияти муҳим дорад ва “Тоҷикистон аз Ҳукумати Афғонистон дар 

                                                           
1 *Терроризм, экстремизм ва сепаратизм. 
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доираи талошҳои пайвастаи он ҷиҳати истиқрори сулҳу субот ва бозсозии 

кишвар ҳамеша пуштибонӣ мекард ва дар ин мавқеъ минбаъд низ устувор 

хоҳад монд”. [18]  

Бояд тазаккур дод, ки аввалин ташаббуси Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, пеш аз ҳама Пешвои миллат Э. Раҳмон зиёда аз 20 сол муқаддам 

вобаста ба масъалаи Афғонистон анҷом дода шуда буд. Ҳанӯз 8 июни соли 

1998 Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Э. Раҳмон дар ҷаласаи махсуси 20-

уми Маҷмаи Умумии СММ баромад намуда, ҷомеаи ҷаҳонро барои ҳамкории 

муштарак ва таъсиси “камарбанди амниятӣ дар атрофи Афғонистон” даъват 

намуда буд. [19] 

Бояд иброз намуд, ки солҳои охир пойтахти Тоҷикистон ш. Душанбе 

борҳо ҷиҳати таъмини субот дар Афғонистон ва амнияти минтақавӣ макони 

баргузории бузургтарин ҳамоишҳои сатҳи байналхалқӣ гардидааст, ки зимни 

онҳо намояндагони доираҳои гуногуни илмӣ-таҳқиқотӣ, созмонҳои минтақавӣ 

ва байналхалқӣ васоити ахбори оммаи ҷаҳонӣ ва минтақавию миллӣ ба ҳам 

омадаанд, ки ин аз мавқеи калидии Тоҷикистон дар самти ба эътидол овардани 

вазъият дар Афғонистон дарак медиҳад. 

Дар алоқа бо ин метавон якчанд ташаббуси дигари Тоҷикистонро дар 

самти баргузори ҳамоишҳои сатҳи байналхалқӣ ба монанди, Конфронси 

байналмилалии сатҳи баланд, «Муқовимат бо терроризм ва ифротгароии 

хушунатомез» (3-4 майи соли 2018, Душанбе) ёдовар шуд.  

Дар рафти конфронс 400 нафар аз 46 кишвари олам, 30 созмонҳои 

минтақавию байналхалқӣ, инчунин намояндагони ниҳодҳои илмӣ-таҳқиқотӣ 

иштирок намуданд. [19] 

Дар раванди кори Конфронс Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои 

миллат Эмомалӣ Раҳмон  баромад намуда иброз доштанд, ки “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. Гуфта шуд, ки 

мутаасифона то ба ҳол аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ мавқеъгирии ягона нисбат ба 

http://dushanbeconf2018.tj/
http://dushanbeconf2018.tj/
http://dushanbeconf2018.tj/
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мафҳумҳои терроризм ва экстремизм ба назар намерасад. Инчунин, Эмомалӣ 

Раҳмон пешниҳод намуданд, ки хусусияти глобалии хатари терроризм ва 

ифротгароӣ ҷиддан тақозо менамояд, ки нисбат ба ин ду мафҳум мавқеъ ва 

меъёрҳои ягонаву умумӣ таҳия ва қабул карда шаванд.” [20] 

Инчунин, 17 майи соли 2019 бо ташаббуси Пешвои миллат Э. Раҳмон дар 

шаҳри Душанбе конфронси дурӯзаи сатҳи баланд «Ҳамкории байналмилалӣ 

ва минтақавӣ дар мубориза бо терроризм ва манбаъҳои маблағгузории он, аз 

ҷумла гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир ва ҷинояткории муташаккил» 

баргузор гардид. Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ин чорабиниро дар 

ҳамкории зич бо САҲА, Созмони Миллали Муттаҳид ва Иттиҳоди Аврупо 

баргузор намуд. [19] 

Дар рафти баргузории конфонси мазкур намояндагони 50 кишвар ва беш 

аз 27 созмони байналмилалӣ ва минтақавӣ дар он ҳамоиш ширкат намуд. 

Ҳадафи Конфронс таҳкими ҳамкориҳои байналмилалӣ ва минтақавӣ, 

муайян кардани усулҳои самараноки мубориза бо маблағгузории терроризм, 

табодули донишу таҷриба дар ин самт, ҳамчунин мусоидат ба муҳокимаи 

коршиносон дар мавриди вокуниш ба шаклҳои тағйирёбандаи маблағгузории 

созмонҳои террористӣ буд. Конфронси мазкурро беш аз 200 рӯзноманигорони 

дохилӣ ва хориҷӣ бозтоб намуданд. [19] 

Зиёда аз ин, солҳои аввали Истиқлолият стретегияҳои миллӣ ва 

барномаҳои кутоҳмуддат ва дарозмуддатро дар мубориза бар зидди маводи 

мухадир қабул намуда, ҳуҷҷатҳои заминавии минтақавӣ ва байналхалқӣ, аз 

қабили конвенсия ва ёддоштҳоро дар мубориза бар зидди маводи мухаддир ба 

тасвиб расонидааст. Тоҷикистон ҳамкории судмандро бо Барномаи СММ оид 

ба назорати байналмилалии маводи мухадир ба роҳ монда дар асоси тавсияҳои 

он қонунҳои марбутаро қабул менамояд. 

Пӯшида нест, ки дар вазъияти душвор ва печидаи байналхалқӣ 

кишварҳои дунё дар танҳоӣ наметавонанд дар муқовимат бо хавфу таҳдидҳои 

афзояндаи амнияту осоиш комёб гарданд ва сулҳу суботро таъмин намоянд. 
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Дурустии роҳи интихобкардаи кишвари мо бар асоси татбиқи 

манфиатҳои миллии он дар асоси таҳлили вазъи имрӯзаи ҷомеаи ҷаҳонӣ ва 

тамоюлҳои муносибатҳои байналмилалӣ собит мегардад.  

“Сиёсати «дарҳои кушода» чун меҳвари аслии муносибатҳои мо бо 

ҷаҳони муосир воқеӣ, дуруст ва судовар будани худро нишон дода, доираи 

шарикони Тоҷикистонро афзоиш бахшид ва барои таъмин намудани иштироки 

густурдаи кишварамон дар фаъолияти созмонҳои байналмилалӣ ва минтақавӣ 

заминаи мусоид фароҳам овард.” Масъалаи мазкур бо манфиатҳои миллии мо, 

тақвияти шинохти мусбати Тоҷикистон ба ҳайси давлати демократӣ, дунявӣ 

ва ҳуқуқбунёд, инчунин инкишофи муносибатҳои боварӣ, дӯстӣ ва ҳамкорӣ бо 

тамоми кишварҳои олам дар асоси манфиатҳои мутақобила ҷавобгӯ мебошад. 

Тақвияти ҳамкориҳои густурда бо шарикони байналмилалиро мо яке аз 

омилҳои муҳими татбиқи ҳадафҳое медонем, ки дар Стратегияҳои миллии мо 

оид ба муқовимат бо терроризм ва ифротгароӣ барои солҳои 2016-2020 ва 

Стратегияи нави муқовимат бо зуҳуроти мазкур дар кишвар барои солҳои 

2021-2025”, дарҷ гардидаанд. Стратегияи нави муқовимат ба экстремизм ва 

терроризм дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2025 ҷиҳати иҷрои 

дастуру супоришҳое, ки дар Паёми Президента Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26 

январи соли 2021 зикр гардида буд, мутобиқ ба икдомоти Тоҷикистон оид ба 

амалисозии Стратегияи глобалии зиддитеррористии Созмони Милали 

Муттаҳид ва қатъномаҳои Шӯрои амнияти Созмони Милали Муттаҳид қабул 

гардидааст. 

Дар маҷмуъ, агар мо ба ташаббусҳои байналмилалии Тоҷикистон дар 

самти масоили мухталифи байналмилалӣ суҳбат намоем, дақиқан мебинем, ки 

онҳо дорои ҷанбаҳои башардӯстӣ ва таҳкими алоқаҳои кишварҳо ҷиҳати бақои 

инсоният дар кураи арз мебошад.  

Имрӯз бо назардошти фаъолияти созандаи Тоҷикистон дар сатҳи 

байналхалқӣ, кишвари мо зери сарварии Пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон 

тавонитааст ба сифати кишвари озоду соҳибистиқлол баромад намояд ва дар 

ҳалли муҳимтарин мушкилоти сайёра саҳми назарас дошта бошад. Дар алоқа 
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бо ҳамкории кишвари мо ба сифати давлати соҳибихтиёр ҳар сол миёни 

Тоҷикистон ва беш аз 100 кишвари ҷаҳон табодули мол сурат мегирад ва то 

имрӯз Тоҷикистон бо кишварҳои гуногуни олам беш аз 2100 ҳуҷҷати дуҷониба 

ба имзо расонидааст, ки масъалаҳои муносибату ҳамкории дуҷонибаро дар 

соҳаҳои сиёсӣ, иқтисодӣ, тиҷоратӣ, ҳарбӣ-техникӣ, амният, илм, фарҳанг, 

маориф, тандурустӣ, сайёҳӣ ва дигар самтҳо фаро мегиранд. 
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7. Таъмини фаъолияти созанда ва қонунии ҷамъиятҳои тоҷикон 

ва ҳамватанон дар кишварҳои хориҷӣ 

Ҳоло масъалаи, мусоидат ба фаъолияти созанда ва қонунии ҷамъиятҳои 

тоҷикон ва ҳамватанон дар кишварҳои дигар, самти муҳими сиёсати давлатии 

моро ташкил намуда, бешубҳа ба сифати манфиатҳои миллии мо табдил 

ёфтааст. 

Дар заминаи дастёбӣ ба масъалаи болозикр, бояд қайд намуд, ки 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, бахусус Пешвои миллат, Эмомалӣ Раҳмон 

таваҷҷӯҳи аввалиндараҷа дорад, зеро фаъолияти созанда ва қонунии 

шаҳрвандони кишвар бевосита ба симои кишвари мо таъсири мусбии худро 

мерасонад. Аз ин рӯ, дар самти фаъолияти босамари шаҳрвандони кишвар дар 

хориҷи мамлакат, нақши ҷамъиятҳои тоҷикон назаррас мебошад.  

Таҳлилу баррасии фаъолияти ҷамъиятҳои тоҷиконро бо кишварҳои 

хориҷӣ метавон ҳам аз лиҳози меъёрӣ ҳуқуқӣ ва ҳам фаъолияти амалии онҳо 

ба роҳ монд. Бешубҳа танзими ҳуқуқии фаъолияти ҷамъиятҳои тоҷикон дар 

хориҷи кишварро Конститутсияи мамлакат, қонунҳо ва санаду меъёрҳои 

байналмилалие, ки Тоҷикистон онҳоро эътироф намудааст, ба роҳ монда 

мешавад. Зикр намудан ба маврид аст, ки ҷиҳати танзими ҳуқуқии фаъолияти 

қонунии ҷамъиятҳои тоҷикон ва ҳамватанон дар кишварҳои дигар, инчунин 

шаҳрвандоне, ки ба муҳоҷирати меҳнатӣ машғуланд санаду меъёрҳои ҳуқуқӣ 

қабул гардида, ниҳодҳои алоҳидаи давлатӣ низ таъсис дода шудааст. 

 Бо касби истиқлолияти давлатӣ Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба 

масъалаҳои муҳоҷирати меҳнатӣ, ки ҳалли онҳо дар сиёсати дохилӣ ва 

берунии давлат яке аз самтҳои муҳимтарин ва афзалиятнок мебошад, диққати 

ҷиддӣ дода, то дараҷае танзими давлатии онро ба роҳ мондааст. 

Сиёсати давлатии Ҷумҳурии Тоҷикисгон дар соҳаи муҳоҷирати меҳнатӣ 

ба хориҷ ин пешгирии афзоиши муҳоҷирати ғайриқонунӣ ва танзими 

муҳоҷирати меҳнатӣ мебошад. Муҳоҷирати меҳнатӣ қисми асосии 

муҳоҷирати иқтисодӣ ба ҳисоб рафта, фаъол намудани бозори меҳнати 

ҷаҳонро муайян менамояд. Яке аз сабабҳои муҳоҷирати байналмилалии 
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қувваи коргарӣ - ин нобаробарии рушди иқтисодии ҷаҳонӣ, нобаробарии 

даромадҳо ва имкоииятҳо дар давлатҳои алоҳида, алалхусус байни 

мамлакатҳои аз ҷиҳати саноатӣ тараққикарда ва мамлакатҳои рӯ ба тараққӣ 

мебошад. 

Бо мақсади идораи раванди муҳоҷират дар кишварамон Хукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикисгон зарур донист, ки мақомоти давлатиро дар соҳаи 

муҳочдрати аҳолӣ ташкил диҳад. 

Хамин тариқ, Хадамоти муҳоҷирати Вазорати меҳнат ва ҳифзи иҷдимоии 

аҳолии Чумҳурии Тоҷикистон тибқи муқаррароти Фармони Президента 

Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 5 июли соли 1992. №144 таъсис дода шуда, 

фаъолияти худро оғоз намудааст. Дар марҳилаи аввал вазифаҳои асосии он аз 

ташаккул додани сиёсати умумӣ дар самти муҳоҷирати аҳолӣ, ҳифзи ҳуқуқ ва 

кӯмаки амалӣ расонвдан ба шаҳрвандоне, ки солҳои 1992-1993 дар натаҷаи 

ҷангҳо ва бесарусомонии дохили кишвар маҷбуран ҷойҳои зисти доимии 

худро тарк намудаанд, иборат буд. 

То замони таъсисёбии Хадамоти муҳоҷирати назди Ҳукумати Чумҳурии 

Тоҷикисгон аз солҳои 1992 то соли 2006 татбиқи сиёсата муҳоҷират бар дӯши 

Вазорати меҳнат ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ буд ва бо Фармони Президент 

мамлакат аз 30 ноябри соли 2006 , № 9 ҳалли масъалаҳои муҳоҷирати меҳнатӣ 

ба салоҳияти Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон вогузошта шуд. 

Фаъолият барои танзим ва идоракунии равандҳои муҳоҷирати меҳнатӣ ба 

Хадамоти муҳоҷирати Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҶТ 

(ВММША) вогузор карда шудааст. Бояд зикр кард, ки муассисаи мазкур аз 

лаҳзаи таъсиси он дар соли 2001 як қатор ислоҳоти институтсионалиро аз cap 

гузаронидааст. Хадамоти феълии муҳоҷирати ВММША дар охири соли 2013 

таъсис дода шудааст. То ин вақт, аз соли 2011 то соли 2013, Хадамоти 

муҳоҷират мақомоти давлатии алоҳида ва ба таври мустақил фаъолияткунанда 

буд. Дар ибтидои соли 2011, Ҳукумати ҶТ мақоми давлатаи алоҳида ва ба 

таври мустақил фаъолияткунандаро дар соҳаи муҳоҷирати меҳнатӣ таъсис дод 
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- Хадамоти муҳоҷирати назди Ҳукумати ҶТ (Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, №229 аз 30 апрели соли 2011). 

Ҳамин тавр, Хадамоти муҳоҷират аз тобеияти идоравии Вазорати корҳои 

дохилии ҶТ хориҷ карда шуда, аз системаи ҳифзи хуқуқ ба системаи мақомоти 

давлатии шаҳрвандӣ гузаронида шуд. То ба имрӯз, дар соҳаи идоракунии 

равандҳои муҳоҷиратӣ чаҳор маротиба ислоҳот гузаронида шудааст, яъне то 

соли 2007 салоҳиятҳо дар соҳаи мазкур ба Вазорати меҳнат ва ҳифзи иҷтамоии 

ҶТ тааллуқ доштанд, дар соли 2007 ин салоҳиятҳо ба Вазорати корҳои дохилӣ 

дода шуданд ва дар соли 2011 Хадамоти муҳоҷирати назди Хукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис дода шуд, ки тобеияти идоравӣ надошт ва 

мақомоти марказии ҳокимияти иҷроия дар соҳаи муҳоҷират буд. 

Ниҳоят, дар соли 2013, Хадамоти муҳоҷират ба таркиби Вазорати меҳнат, 

муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҶТ дохил карда шуд, ки мавриди ислоҳот қарор 

гирифта буд. Тибқи Низомномаи Хадамоти муҳоҷират, ки бо Карори 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 4 июни соли 2014 таҳти №390 тасдиқ 

шудааст, зикр карда мешавад, ки Хадамоти муҳоҷират мақоми иҷроияи 

ҳокимияти давлатии ҶТ буда, татбиқи сиёсати давлатиро дар соҳаи 

муҳоҷирати аҳолӣ анҷом медиҳад. [21]  

Ҷиҳати танзими фаъолияти шаҳрвандони Тоҷикистон дар хориҷи кишвар 

барнома, консепсия ва стратегияҳои зиёде, аз қабили, Барномаи муҳоҷирати 

меҳнатии шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон ба хориҷа барои солҳои 2006-

2010, «Стратегияи миллии муҳоҷирати меҳнатии шаҳрвандони Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ба хориҷа барои солҳои 2011 - 2015», Консепсияи муҳочирати 

меҳнатии шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон ба хориҷа. № 242. 09.06.2001, 

Барномаи муҳоҷирати меҳнатии шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон барои 

солҳои 2005-2010, Қарори Хукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 6.06.2005 № 208 

“Дар бораи танзими масъалаҳои муҳоҷирати хориҷии меҳнатӣ ”қабул 

гардидаанд. 

Ҳоло агар мо дар бораи фаъолияти созанда ва қонунии ҷамъиятҳои 

тоҷикон ва ҳамватанон дар кишварҳои дигар ҳарф мезанем, аксарият танҳо дар 
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бораи муҳоҷирни меҳнатӣ ҳарф мезананд, вале ба фикри ин ҷониб фаҳмиши 

масъалаи мазкур нисбатан васеъ ва муҳимтар аст. 

Дар ин замина маҷмӯи фаҳмишҳо миёни ҳамватанони бурунмарзӣ 

муқоисашаванда аст.  

Агар ҷамъияти тоҷикони бурунмарзиро бо коргарони муҳоҷир муқоиса 

кунем, мебинем, ки гурӯҳи аввал аз сохтори мунсаҷимтаре ташкил шуда ва 

аъзои он дорои ҳувияти муштараке ҳастанд, ки дар эҷоди созмонҳо, анҷуманҳо 

ва расонаҳои мухталиф инъикос меёбад. Як тафовути муҳимми дигар ин аст, 

ки дар миёни намояндагони ҷамъиятҳои бурунмарзӣ андешаи бозгашт ба 

кишвар мумкин аст вуҷуд дошта бошад, аммо на ба андозае, ки дар миёни 

муҳоҷирон роиҷ аст. 

Шаҳрвандони бурунмарзӣ аксарият дар ҷомеаҳои маҳаллӣ тавъам 

шудаанд, тобеъияти кишвареро доранд, ки онҷо ба сар мебаранд, вале дар айни 

ҳол саъй мекунанд забону ҳувият ва фарҳангу суннатҳои миллии худро ва 

ҳамчунин иртибот бо сарзамини таърихии худро ҳифз кунанд. Намояндагони 

ҷамъиятҳои бурунмарзӣ аз шуғл ва шароити кории беҳтаре бархурдоранд, ки 

ин амр ба навбати худ, дар баррасии зарфияти онҳо барои мушорикат дар 

тавсеъаи иҷтимоию иқтисодии сарзамини таърихишон ба унвони назарияи 

аслӣ хидмат мекунад. 

Айни замон Ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти муҳоҷирати меҳнатӣ ва 

фаъолияти созандаи шаҳрвандони хориҷӣ бо давлатҳои Россия, Беларусия, 

Қазоқистон, Қирғизистон Қатар, АМА, Ҳиндустон, Туркия, Эрон, 

Озарбойҷон, Хитой ва Кореяи Ҷанубӣ ҳамкориҳо дорад. Ҳамкориҳо дар асоси 

Созишномаҳо ва Ёддошти тафоҳум ба роҳ монда шудаанд. 

Дар умум, байни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва давлатҳои хориҷа 14 

Созишнома дар самти муҳоҷирати меҳнатӣ ба имзо расонида, ҳамчунин 5 

лоиҳаи Созишнома дар ҳолати баррасӣ қарор доранд. Аз ҷумла: Федератсияи 

Россия – 3 созишнома, 5 созишнома дар ҳолати баррасӣ қарор дорад,-Беларус 

– 3, Қазоқистон – 3, Қирғизистон – 1, Қатар – 1, Ҳиндустон – 1, Туркия – 1, 

Озарбойҷон – 1 созишнома ба имзо расонида шудааст. [22] 
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 Дар умум, байни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва давлатҳои хориҷа 6 ёддошти 

тафоҳум, аз ҷумла бо  Қазоқистон, Аморати Муттаҳидаи Араб, Эрон, Хитой, 

Кореяи Ҷанубӣ дар самти муҳоҷирати меҳнатӣ имзо гардидааст. [23] 

Инчунин ҳоло аз кишвари мо 82 ташкилоти ҷамъиятӣ, маркази фарҳангӣ 

ва ҷамъиятҳои тоҷикон ба таври расмӣ дар қаламрави Федератсияи Россия, 

инчунин 2 ташкилоти ҷамъиятӣ дар Ҷумҳурии Украина, 2 ташкилоти 

ҷамъиятии тоҷикон дар Ҷумҳурии Қирғизистон, 12 марказҳои фарҳании 

ҷамъиятҳои тоҷикон ва 9 ташкилоти ҷамъиятии тоҷикон дар Ҷумҳурии 

Қазоқистон[24] фаъолият доранд. Онҳо ҷиҳати таъмини ҳифзи ҳуқуқу 

манфиатҳои муҳоҷирони меҳнатӣ– шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 

хориҷа, таъмини онҳо бо ҷойи кор ва ҳал намудани дигар масъалаҳои раванди 

муҳоҷирати меҳнатӣ саҳми муносиб мегузоранд. 

Яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати Ҳукумати Тоҷикистон дар ин соҳа 

ба вуҷуд овардани низоми мувофиқашудаи муҳоҷирати меҳнатӣ бо кишварҳои 

қабулкунандаи қувваҳои кории мо, аз ҷумла бо Федератсияи Россия мебошад. 

Зеро беш аз 90 фоизи муҳоҷирони меҳнатии Тоҷикистон дар қаламрави 

Федератсияи Россия кор мекунанд. Ҳоло масъалаи танзими фаъолияти онҳо 

дар маркази таваҷҷӯҳи бевоситаи Пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон мебошад 

ва ҷиҳати ошнои бо вазъи фаъолияти ҷамъиятҳои тоҷикон дар Россия 

вохӯриҳои зиёде низ анҷом дода шудааст, ки муҳимтаринашон, мулоқот бо 

намояндагони диаспора ва донишҷӯёни тоҷик дар шаҳри Москва, ки санаи 

21.02.2008, [25] вохӯрӣ бо тоҷикони муқими шаҳри Екатеринбурги 

Федератсияи Россия санаи 15.06.2009, [26] мулоқот бо намояндагони диаспора 

ва муҳоҷирони меҳнатии тоҷики муқими Ҷумҳурии Бошқирдистони 

Федератсияи Россия, санаи 08.07.2015 [27] ва мулоқот бо роҳбарону 

намояндагони диаспора, муҳоҷирони меҳнатӣ ва донишҷӯёни тоҷик дар 

Федератсияи Россия санаи 16.04.2019 ба ҳисоб мераванд, ки бо иштироки 

бевоситаи Пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон сурат гирифтаанд. [28] Дар 

тамоми суханронӣ ва вохӯриҳои худ Пешвои миллат пайваста оид ба зиракии 

сиёсӣ, дӯст доштани Ватан ва обу хоки муқаддаси он таъкид мекунанд. 



57 
 

Инчунин Пешвои миллат ҳамеша ба марказу ҷамъиятҳо барои тарғиби 

фарҳанг ва маърифату таърихи куҳанбунёди кишварамон дар Федератсияи 

Россия миннатдории самимии худро изҳор намуда, барои мутамарказонидани 

фаъолияти ҷамъиятҳои худ саъю талош варзанд ва ҷиҳати ташкил намудани 

Иттиҳодияи умумироссиягии тоҷикон иқдом намоянд. 

Дар баробари ин, аз донишҷӯёни сершуморе, ки дар Федератсияи Россия 

таҳсил менамоянд, даъват ба амал меоварданд, ки бояд зери созмони ягона 

муттаҳид шаванд ва дар амри муаррифии шоистаи давлат ва мардумамон 

нақши арзандаи худро гузоранд, зеро ки диаспораҳои тоҷикон дар Россия 

имрӯз танҳо аз муҳоҷирони меҳнатӣ - коргарони сохтмонҳои Россия иборат 

нестанд. 

Ҳоло ҳазорон нафар намояндагони зиёиён-олимон, табибон ва 

мутахассисони касбҳои дигар дар ин кишвар зиндагиву фаъолият мекунанд ва 

аллакай дар ҷомеаи Россия ҷойгоҳи шоиста пайдо кардаанд. 

Дар ин раванд, Пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон пайваста таъкид 

менамоянд, ки сафорат, консулгариҳои кишвар, вазоратҳои маориф ва илм, 

фарҳанг, кумитаҳои кор бо ҷавонон ва варзиш, рушди сайёҳӣ вазифадоранд, 

ки барои муҳайё намудани фазои мусоиди маънавӣ, тарбия ва тақвияти ҳисси 

ватандӯстӣ, ғурури миллӣ, нигоҳдорӣ ва густариши фарҳанг ва забони миллӣ 

дар байни муҳоҷирон тавассути нашри китобҳои бадеӣ ва дарсӣ ба забони 

тоҷикӣ, ки рушди давлатдории тоҷиконро ҳамаҷониба инъикос намоянд, 

инчунин, ташкил намудани чорабиниҳои фарҳангию варзишӣ бо иштироки 

муҳоҷирон тадбирҳои судманд андешанд. 

Бояд зикр намуд, ки ҳанӯз 5 ноябри соли 2007 дар шаҳри Москва 

Анҷумани аввалини созмонҳои ҷамъиятии тоҷикон баргузор гардид, ки дар он 

«Иттиҳоди тоҷикистониёни Россия» таъсис ёфт, ки ҳадафи он, пеш аз ҳама, 

сарҷамъу муттаҳид сохтани ҳамаи тоҷикистониёни муқими Россия ва 

муҳоҷирони меҳнатии Тоҷикистон, дифоъ намудан аз ҳуқуқҳояшон, огоҳӣ 

доштан аз мушкилоти ҳаррӯза ва расонидани кӯмаки саривақтӣ ба онҳо 

мебошад. 
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Дар ҳоли ҳозир робитаҳои минтақавӣ бо беш аз 70 субъекти Федератсияи 

Россия дар бахшҳои иқтисодӣ, фарҳангӣ, илмӣ ва дигар арсаҳо ба роҳ монда 

шудаанд. 

Дар ин замина бояд таъкид созем, ки мусоидат ба фаъолияти созанда ва 

қонунии ҷамъиятҳои тоҷикон ва ҳамватанон дар кишварҳои дигар бешубҳа 

метавонанд бо эҷоди равобити зичу мустаҳкам бо кишвари азизамон, ҷиҳати 

рушди тамоми соҳаҳои ҳаёти ҷамъиятӣ мусоидат намоянд. Дар ин замина 

ҳангоми вохӯрии Сарвари давлат Эмомалӣ Раҳмон бо намояндагони ҷамъияти 

тоҷикони Финляндия низ изҳор дошта буданд, ки: “Мо ҳавасманди ҷалби 

ҳамдиёрони бурунмарзиамон ба равандҳои бунёдкорӣ дар Тоҷикистон буда, 

хоҳони онем, ки онҳо шарикони доимии Ҳукумати кишвар дар раванди рушди 

устувори ҷумҳурӣ бошанд”. 

Ҳамзамон Пешвои миллат таъкид намуданд, ки: «давлати 

соҳибистиқлоли Тоҷикистон пушту паноҳи ҳамаи ҳамватанону ҳамдиёрони 

бурунмарзӣ аст ва сарфи назар аз маҳалли кору зиндагиашон, бо қадри имкон 

онҳоро дастгирӣ мекунад».[29] 

Дар ин замина, дар кишвар бевосита Консепсияҳо оид ба ҷалби 

ҳамватанони бурунмарзӣ ҳамчун шарикони рушди кишвар» барои давраи 

солҳои 2015-2020 ва солҳои 2021-2025” ба имзо расидаанд. [30]  

Баъди касбии истиқлолияти давлатӣ миёни Тоҷикистон ва кишварҳои 

хориҷӣ, аз ҷумла: 

1. Шӯъбаи тоҷикистонии Ҷамъияти дӯстии Советӣ ва Хитой дар шаҳри 

Душанбе аз 30 октябри соли 1958; 

2. Ҷамъияти дӯстии «Германия – Тоҷикистон» аз моҳи ноябри соли 1958; 

3.  Ҷамъияти дӯстӣ ва робитаҳои фарҳангии «Тоҷикистон – Афғонистон» аз 

10 майи соли 1960 ҳамчун шӯъбаи тоҷикистонии Ҷамъияти дӯстӣ ва 

робитаҳои фарҳангии Иттифоқи Шӯравӣ бо кишварҳои хориҷӣ;  

4. Ҷамъияти дӯстии «Тоҷикистон – Ҳиндустон» бо номи Ҷамъияти дӯстӣ ва 

алоқаҳои фарҳангии Тоҷикистон бо Ҳиндустон аз 4 августи соли 1962; 

5. Ҷамъияти дӯстии «Тоҷикистон – Покистон», аз 24 ноябри соли 1966; 
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6.  Ҷамъияти дӯстии «Тоҷикистон – Туркия», аз 6 октябри соли 1993; 

7. Ҷамъияти дӯстии «Тоҷикистон – Россия», аз 25 октябри соли 1994; 

8.  Ҷамъияти дӯстии «Тоҷикистон – Туркманистон» (Соли 1994 ), аз 4 

сентябри соли 2002 Ҷамъияти мазкур аз нав фаъолият кард; 

9. Ҷамъияти дӯстии «Тоҷикистон – Корея», аз моҳи октябри соли 1997; 

10. Ҷамъияти дӯстии «Тоҷикистон – Ҷумҳурии Халқӣ–Демократии Корея», 

аз 26 октябри соли 1998; 

11. Ҷамъияти дӯстии «Тоҷикистон – Қирғизистон», аз соли 1998; 

12. Ҷамъияти дӯстии «Тоҷикистон – Қазоқистон», аз 23 октябри соли 2001; 

13. Ҷамъияти дӯстии «Тоҷикистон – Эрон», аз моҳи марти соли 2002; 

14. Ҷамъияти дӯстии «Тоҷикистон – Беларус», аз 31 январи соли 2003; 

15. Ҷамъияти дӯстии «Тоҷикистон – Украина», аз  3 апрели соли 2003; 

16. Ҷамъияти дӯстии «Тоҷикистон – Куба», аз 17 марти соли 2006; 

17. Ҷамъияти дӯстии «Тоҷикистон – Мамлакатҳои Араб», аз 10 июли соли 

2012; 

18. Ҷамъияти дӯстии «Тоҷикистон – Озарбойҷон», аз охири соли 2013; 

19. Ҷамъияти дӯстии «Тоҷикистон – Япония», аз 3 апрели соли 2014; 

20.  Ҷамъияти дӯстии «Тоҷикистон – Фаронса», аз моҳи майи соли 2014; 

21.  Ҷамъияти дӯстии «Тоҷикистон – Ветнам», аз охири соли 2014;  

22. Ҷамъияти дӯстии «Тоҷикистон бо кишварҳои БЕНИЛЮКС», аз охири 

соли 2014; 

23. Ҷамъияти дӯстии «Кишварҳои Скандинавия – Тоҷикистон», аз моҳи 

марти соли 2015; 

24.   Ҷамъияти дӯстии “Ӯзбекистон-Тоҷикистон”, аз 1 ноябри соли 2019, 

(Ҷамъияти дӯстии «Ӯзбекистон – Тоҷикистон»-ро Вазорати адлияи 

Ҷумҳурии Ӯзбекистон  4 сентябри соли 2019 сабти ном намуд), [31] 

ҷамъиятҳои дӯстӣ созмон дода шудааст, ки дар маҷмуъ низоми фаъолияти 

Ҷамъияти дӯстӣ ва равобити фарҳангии Тоҷикистон бо кишварҳои 

хориҷиро ташкил медиҳад. [32] 
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Зиёда аз ин дар шароити ҷаҳонишавӣ зарурати ҳифзи ҳувияти миллӣ ва 

фарҳангӣ ҳамчун яке аз масъалаҳои усулии таҳкими давлатдорӣ аҳаммияти 

торафт бештар касб карда истодааст. 

Қобили зикр аст, ки дар шароити ҷаҳонишавӣ муҳити фикриву маънавӣ 

ва фарҳангии ҳамватанони бурунмарзӣ низ тағйир меёбад, яъне дар шароити 

муосир ҳувият ва арзишҳо дар ҳолати осебпазирии ҷиддӣ қарор доранд. 

 Имрӯз рушди воситаҳои муосири иттилоот имконият медиҳад, ки аз дуртарин 

нуқтаи сайёра афкори шаҳрвандони ин ё он давлат таҳти таъсири воқеӣ қарор 

дода шавад. 

Чунин вазъ тақозо мекунад, ки мо ба масъалаҳои ҳувият ва худшиносиву 

худогоҳии мардум ва дар навбати аввал, наврасону ҷавонон таваҷҷуҳи бештар 

дода, кишвари худро аз таҳдидҳои воқеӣ ва эҳтимолӣ ҳифз намоем. 

Дар замони истиқлолияти давлатӣ вобаста ба эҳёи таъриху фарҳанги 

тоҷикон, инчунин муттаҳид сохтани ҳамватанони бурунмарзӣ Созмони 

байналмилалии Анҷумани тоҷикон ва форсизабонони ҷаҳон – Пайванд 

(Мухтасар: Анҷумани Пайванд), ки Раисии онро бевосита Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон (аз 8 сентябри соли 1993 то ҳол) бар 

душ дорад, таъсис дода шуд. 

Бояд қайд намуд, ки ҳадафи асосии фаъолияти Анҷуман барқарор 

намудани муносибатҳои таърихӣ, мустаҳкам намудани дӯстиву ҳамкорӣ, 

ривоҷ робитаҳои фарҳангию иқтисодию тиҷоратӣ, ташкили маъракаҳои 

фарҳангии байналмилалӣ ва амсоли ин бо тоҷикон ва форсизабонони ҷаҳон 

аст. Дар ин замина, Анҷумани Пайванд тавонист, то ба имрӯз садҳо 

ҳамватанони бурунмарзӣ ва намояндагони илму фарҳанги тоҷикон ва 

форсизабононро аз кишварҳои гуногуни ҷаҳон ба узвияти худ бипазирад, ба 

Тоҷикистон даъват намояд ва бо дастовардҳои илмию фарҳангии кишварамон 

ошно созад. Ҳар кадоме аз онҳо кӯшиш доштанд, ки бо нияти нек ба 

Тоҷикистон ташриф оварда, ба пешрафти ояндаи он ва пайванди бештар бо 

ҳамзабонон ҳисса бигзоранд. 

https://wsbp.tj/www.prezident.tj
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Бо ин мақсад, бо шарофати истиқлолияти давлатӣ Анҷумани Пайванд бо 

марказҳои фарҳангии тоҷикон ва форсизабонони ҷаҳон ба монанди Эрон, 

Афғонистон, Русия, Амрико, Қирғизистон, Ӯзбекистон, Туркманистон, 

Қазоқистон, Фаронса, Инглистон, Арабистони Саудӣ, Олмон, Шведсия, 

Туркия, Норвегия, Покистон, Ҳиндустон, Канада, Австралия, баъзе аз 

кишварҳои аврупоӣ ва арабӣ ва ғайра робита барқарор намуд. [33] 

Дар доираи фаъолияти Анҷумани Пайванд бо ибтикори Раиси он 

Эмомалӣ Раҳмон ҷашнҳои миллӣ чун Наврӯз, Меҳргон, Сада ва Тиргон, 

пажуҳиши ихтисосӣ дар таърихи сиёсӣ, ва фарҳанги миллӣ, баррасии афроди 

таърихӣ мисли Ҷамшед, Куруши Кабир, Исмоили Сомонӣ ва дигарон, эҳёи 

давлатдории миллӣ ва боз чандин равандҳои таҳқиқӣ мавриди баррасӣ қарор 

гирифтанд. 

Ҳоло Анҷумани Пайванд бо Анҷумани “Рӯдакӣ”-и Фаронса, Бунёди 

“Манучеҳри Фарҳангӣ”- и ИМА, Фарҳангистони “Куруши Бузург”-и 

Австралиё, ҳамкории босамар дорад. [34] 

Дар маҷмуъ, баъди касби истиқлолияти давлатӣ Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, бевосита Пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон тамоми чораҳои 

заруриро ҷиҳати мусоидат ба фаъолияти созанда ва қонунии ҷамъиятҳои 

тоҷикон ва ҳамватанон дар кишварҳои дигар андешидаанд, ки онҳо бешубҳа 

ба рушди минбаъда ва устувори фаъолияти ҳамватанонамон мусоидат хоҳанд 

намуд. 
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ХУЛОСА 

Бо назардошти таҳлили маҷмӯи масъалаҳо, ки инъикосгари манфиатҳои 

миллии мо дар саҳифаи нави давлатдории кишвари соҳибистиқлоламон 

мебошад ва он дастовардҳое, ки мо дар ин давраи кутоҳи таърихӣ ноил 

гардидем, барҳақ истиқлолиятро чӣ гуне ки Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, 

Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон тавсиф 

намудаанд, шаҳр додан мумкин: “Истиқлолият барои мо нишони барҷастаи 

пойдории давлат, бақои симои миллат, рамзи асолату ҳувият, мазҳари идеалу 

ормонҳои таърихӣ, шиносномаи байналмилалӣ ва шарафу эътибори ба ҷаҳони 

мутамаддин пайвастани кишвари соҳибистиқлоли Тоҷикистон аст.” 

Маҳз чунин шарҳи ин неъмати арзишманд, инъикосгари пурраи 

истиқлоли давлатӣ мебошад, ки миллати сарбаланди мо онро соҳиб аст. 

Дар хулосаи калом метавон иброз дошт, ки маводи баррасишуда, ба 

таҳлили ҳадафҳои олие, ки дар назди миллати сарбаланди мо гузошта шудааст 

ва дастёбӣ ба онҳо ба таъмини манфиатҳои миллии мо созгор буда рушди 

минбаъдаи устувори моро таъмин менамояд мо онҳоро дар ҳафт банди зерин 

пешниҳод намудем: 

-ҳимоя ва таҳкими истиқлолияти давлатии Тоҷикистон ва  таъмини 

амнияти миллии он; эҷоди навори амният ва ҳусни ҳамҷаворӣ дар тӯли 

марзҳои кишвар; 

- инкишофи муносибатҳои боварӣ, дӯстӣ ва ҳамкорӣ бо тамоми 

кишварҳои олам дар асоси манфиатҳои мутақобила; 

- фароҳам овардани шароити мусоид барои рушди иқтисодӣ, иҷтимоӣ, 

фарҳангӣ ва тадриҷан баланд бардоштани сатҳи зиндагии мардум, таъмини 

амнияти иқтисодии кишвар; 

- таъмини истиқлолияти энергетикии Тоҷикистон, дастёб шудан ба 

амнияти озуқаворӣ ва аз бунбасти коммуникатсионӣ раҳоӣ бахшидани 

кишвар; 

- таъмин ва ҳимояи ҳуқуқу озодиҳо, эътибор ва манфиатҳои 

шаҳрвандони Тоҷикистон дар дохил ва хориҷи кишвар; 
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- тақвияти шинохти мусбати Тоҷикистон дар ҷаҳон ба ҳайси давлати 

демократӣ, дунявӣ ва ҳуқуқбунёд; 

- мусоидат ба фаъолияти созанда ва қонунии ҷамъиятҳои тоҷикон ва 

ҳамватанон дар кишварҳои дигар. 

Бо назардошти масъалаҳои болозикр кишвари соҳибистиқлоли мо тайи 

зиёда аз си сол мешавад, ки ба натиҷаҳои назаррас расида, шароити мусоиди 

рушд ва таҳкими минбаъдаи онҳоро фароҳам овардааст.  

Масалан, дар бист соли охир рушди миёнасолонаи иқтисодиёт дар сатҳи 

7,5 фоиз таъмин гардида, маҷмӯи маҳсулоти дохилии мамлакат аз 1,8 

миллиард сомонии соли 2000-ум то 95 миллиард сомонӣ дар соли 2021 ва 

даромади буҷети давлатӣ аз 252 миллион сомонӣ ба 28 миллиард сомонӣ 

расонида шуд. 

Яъне маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ қариб 53 баробар ва буҷети давлатӣ 111 

баробар зиёд гардида, ҳаҷми маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ ба ҳар нафар аҳолӣ 

беш аз 30 баробар афзоиш ёфт, ба ҳар сари аҳолӣ дар ин давра аз 289 сомонӣ 

то 9 ҳазор сомонӣ расида. 

Инчунин, барои таъмин намудани рафтуомади бемамониати мусофирон 

ва ҳамлу нақли молу маҳсулот дар тамоми фаслҳои сол байни минтақаҳои 

кишвар, инчунин, раҳоӣ бахшидани мамлакат аз бунбасти коммуникатсионӣ 

ва ба кишвари транзитӣ табдил додани он 59 лоиҳаи сармоягузории давлатӣ 

ба маблағи 24 миллиард сомонӣ амалӣ гардида, 2400 километр роҳ, 326 пул, 6 

нақби мошингузар ва 219 километр роҳи оҳан сохта, ба истифода дода шуд. 

Бо мақсади расидан ба истиқлолияти энергетикӣ ва истифодаи 

самарабахши нерӯи барқ дар даврони соҳибистиқлолӣ 287 нерӯгоҳи барқи 

обии хурду бузург, 1,5 ҳазор километр хатҳои интиқоли барқи баландшиддат, 

50 зеристгоҳи баландшиддати барқӣ бунёду таҷдид ва дар маҷмӯъ, 75 фоизи 

инфрасохтори энергетикии кишвар азнавсозӣ гардид. Дар ин давра мо беш аз 

2000 мегаватт иқтидорҳои энергетикии иловагӣ бунёд кардем. 

Дар натиҷа соли 2011 дар таърихи навини Тоҷикистон системаи ягонаи 

энергетикӣ ба вуҷуд оварда шуд ва устувории фаъолияти соҳа таъмин гардид. 
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Танҳо барои рушди соҳаи саноати кишвар беш аз 35 миллиард сомонӣ 

сармояи мустақими хориҷӣ ҷалб гардид. 

Ҳукумати мамлакат дар ин давра дар соҳаҳои энергетика, нақлиёт, 

кишоварзӣ, маориф, тандурустӣ, ҳифзи иҷтимоӣ, хоҷагии манзилию 

коммуналӣ ва дигар соҳаҳо лоиҳаҳои сармоягузории давлатиро ба маблағи 91 

миллиард сомонӣ татбиқ намуд. 

Ҷиҳати рушди соҳаҳои илму маориф, тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии 

аҳолӣ дар ин муддат аз ҳисоби ҳамаи сарчашмаҳои маблағгузории буҷети 

давлатӣ зиёда аз 97 миллиард сомонӣ равона гардид. 

Яке аз ҳадафи олии давлат ва Ҳукумати мамлакат беҳтар кардани шароити 

зист ва баланд бардоштани сатҳу сифати зиндагии мардуми азизамон ба ҳисоб 

меравад. 

Дар ин ҷода, дар бист соли охир 3 ҳуҷҷати стратегии паст кардани сатҳи 

камбизоатӣ, 2 барномаи баланд бардоштани сатҳи некӯаҳволии мардум ва 

стратегияи дарозмуддати рушди кишвар қабул ва амалӣ гардида, ҳоло татбиқи 

Стратегияи миллии рушд барои давраи то соли 2030 ва 176 барномаи давлатӣ 

идома дорад. 

Барои татбиқи стратегияву барномаҳои мазкур дар бист соли охир аз 

ҳисоби ҳамаи сарчашмаҳои маблағгузорӣ 174 миллиард сомонӣ равона карда 

шуд. Дар натиҷаи корҳои анҷомдодашуда ва амалисозии стратегияву 

барномаҳои зикргардида дар зарфи солҳои истиқлолият дар мамлакат беш аз 

3,3 миллион ҷойҳои кории доимӣ ва мавсимӣ таъсис дода шуда, шароити 

зиндагии сокинони мамлакат тадриҷан беҳтар гардида истодааст. 

Аз ҷумла, дар ин давра музди миёнаи меҳнат 87 баробар, андозаи нафақа 

80 баробар ва даромади пулии аҳолӣ 75 баробар афзоиш ёфт. 

Ҳоло амалигардонии ҳадафи стратегии саноатикунонии босуръати 

кишвар имкон медиҳад, ки рушди устувори соҳаи саноат ҳамчун 

тавлидкунандаи арзиши баланди иловашуда таъмин гардида, дар ин раванд 

даҳҳо ҳазор ҷойи нави корӣ ташкил карда шавад. 
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Дар замони соҳибистиқлолӣ шумораи корхонаҳои саноатӣ ба 2360 

расонида шуд. Танҳо соли 2021-ум 256 коргоҳу корхонаи нав бо 2500 ҷойи 

корӣ ба фаъолият оғоз намуд. 

Ҳоло Тоҷикистон бо 180 давлат робитаи дипломатӣ ва бо 130 кишвар 

муносибатҳои тиҷоративу иқтисодӣ дорад. Намояндагиҳои дипломатии мо 

дар 30 мамлакати дунё фаъолият намуда ба ҳифз ва дастёбӣ ба манфиатҳои 

милии мо машғуланд, ки ин самараи бузурги неъмати истиқлолият ба ҳисоб 

меравад. 

Дар маҷмуъ, истиқлолияти давлатӣ ба мо имкон фароҳам овард, ки 

рушди устувори соҳаҳои мухталифи ҳаёти мамлакатамон таъмин гардида, дар 

ин замина ҷиҳати ҳифзи манфиатҳои миллӣ шароити мусоид фароҳам оварда 

шавад.  
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