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НЕЪМАТЕ БЕҲТАР
ЗИ ИСТИҚЛОЛ НЕСТ

И

стиқлолият беҳтарин неъмат ва гаронмоятарин арзиш барои ҳар
давлату миллат буда, омили аслии рушду тараққӣ ва заминасози ҳузур
дар арсаи ҷаҳонӣ ҷиҳати нақшофарӣ ва ҳифзи манфиатҳои миллию
давлатӣ ба шумор меравад.
Тоҷикистон давоми 25 соли истиқлолият дар партави сиёсати хирадмандонаи
Эмомалӣ Раҳмон ва ташаббусҳои ҷаҳонии ин шахсият тавонист ҷойгоҳи
шоистае дар арсаи байналмилалӣ барои худ касб намояд, чунонки акнун ҳеҷ
гуна тасмимгирии дастаҷамъиро дар минтақа бе ҳузури фаъоли Тоҷикистон
наметавон тасаввур кард. Имрӯз аз баракати истиқлол миллатеро бо номи
тоҷик ва кишвареро бо номи Тоҷикистон тамоми олам мешиносад.
Љумњурии Тољикистон 9-уми сентябри соли 1991 истиќлолияти давлатии
худро эълон кард ва бо ин сањифаи наве дар њаёти мардуми мо кушода шуд.
Тољикистон соњиби Истиќлолият гардид. Истиќлолияте, ки орзўи њамешагии
њар миллати озода аст ва бе доштани он њама гуна дастоварди иќтисодиву
иљтимої комил ва пойдор нахоњад буд.
Акнун замони он расида буд, ки мардум бо дидаи тоза ба оянда нигаранд,
дидаи умед ба фардои бењтар, фардое, ки сарнавишти худро бо дастони худ
бисозанд ва вобастаи касе набошанд. Вале, мутаассифона њануз аввалин
солгарди ин рўйдоди фараҳбахшро љашн нагирифта, кишвари азизи мо ба
гирдоби љанги дохилї афтод. Љанги вайронгар, ки боиси ќурбонињои азими
љонї, талафоти бузурги молї, таназзули иќтисодї, иљтимої ва маънавї гашта,
поя ва асосњои давлатдориро фалаљ кард. Аз байн рафтани системаи идоракунї,
набуди таљрибаи давлатдории мустақилона, тазодду раќобат миёни ҳизбу
гурўњњо, рўз то рўз шуълавар шудани оташи љанг, яъсу ноумедии саросарї,
бењокимиятї ва њаракат ба сўи як вартаи њалокатбор… Чунин буд манзараи
ҳузнангези Тољикистон дар тирамоњи соли 1992.
Дар чунин шароити душвор вакилони мардумї дар маќоми олии намояндагии
мамлакат 16-уми ноябри соли 1992 дар Ќасри Арбоби шањри Хуљанд Иљлосияи
16-уми Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон, даъвати дувоздањумро баргузор
намуданд. Акнун чашми умеди њама тољикистониён ба натиљањои ин иљлосия
дўхта шуда буд. Ин охирин фурсат буд: ё Шўрои Олї масъулияти худро дар
назди таърих ва халќу Ватан ба љо оварда, кишварро аз ин вазъияти буњронї
наљот медод ва ё ин фурсати сарнавиштсоз барои њамеша аз даст мерафт….
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Хушбахтона, Шўрои Олї бо интихоби роњбари ҷавону дилсӯз ва ботадбиру
оянданигар дар симои Эмомалӣ Раҳмон рисолати таърихии худро иҷро кард.
Оре, намояндагони мардумӣ, ки то он вақт дар чандин талоши сулҳофарӣ ва
ҳалли низоъ ноком шуда буданд, ин дафъа бо дидаи боз ва дарки масъулият
суккони киштии багилнишастаи миллатро ба дасти касе супориданд, ки
бо ҳисси баланди ватандӯстию миллатпарварӣ ва бо такя ба хиради азалии
мардуми худ, ин киштиро аз миёни амвоҷи пурталотуми замон солим ба дар
овард ва ба соҳили мурод расонд.
Ў баробари интихоб шуданаш ба вазифаи Раиси Шӯрои Олии Ҷумҳурии
Тоҷикистон савганд ёд кард, ки «…кори худро аз сулњ оѓоз хоњам кард... Мо њама
бояд ёру бародар бошем, то ки вазъиятро ором намоем…».
Э. Рањмон њамчун Раиси Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон ва њамзамон
Сарвари давлат барномаи мукаммали аз бўњрони сиёсї, иќтисодї, фарњангї ва
маънавї баровардани кишварро ба миён гузошт. Ў, чуноне ки ваъда карда буд,
кори худро аз сулњ оѓоз кард, аз даъват ба муттањидии њама нерўњои созандаи
мамлакат. Њануз дар љараёни кори Иљлосия ба ањзоби сиёсї, њаракату созмонњо
ва тамоми шањрвандони љумњурї мурољиат карда чунин гуфт:
«Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон хавфи фалокати умумимиллиро, ки
ќодир аст орзўи чандинасраи тољиконро бањри истиќлолият ва эњёи давлатдории
худ аз байн барад, эњсос намуда;
ҷанги бародаркуширо, ки боиси харобї ва кушта шудани њазорон инсони бегуноњ
мегардад, мањкум карда;
маќоми аввалиндараља доштани њуќуќи шахсиятро бидуни мансубияти миллї
ва динию мазњабї, љањонбинї ва майли идеологї ва амсоли он эътироф намуда;
масъулияти таърихии худро нисбат ба таќдири љумњурии навташкили
Тољикистон, ки ба роњи тараќќиёти мустаќилияти миллї ќадам нињоданист,
дарк карда;
бањри љумњурии якпорча ва таќсимнопазир, Тољикистони демокративу дунявї
талош менамояд».
Эмомалї Рањмон баробари ба даст гирифтани масъулияти роњбарии кишвар
роњи сулњу хамдигарфањмӣ ва њамдилию муттањидиро дар пеш гирифт. Дар ин
нукта шакке нест, ки раванди сулњофарї аз њамон Иљлосия оѓоз шуд, иродаи
матини роњбари нави миллат, вакилон ва тамоми мардум аз њамон лањзањои
аввали баргузори Иљлосия ба вуљуд омада буд. Вале табиист, ки расидан ба
натиљаи нињоии сулњ ва ризояти комилу саросарї кори осон набуд. Э. Рањмон
дар ин роњ тамоми сахтињоро пушти сар гузошт ва њамон тавре, ки дар аввалин
суханрониаш ваъда дода буд, аз њељ талоше дареѓ наварзид ва њатто љонашро
низ дар ин роњ ба хатар гузошт.
Бозгашти гурезагон, оташбаси саросарї, ободсозии харобањои љанг ва
дигар корњои муњиме, ки заминасози сулњи умумианд, аз моњњои аввали пас
аз Иљлосия шурӯъ шуданд. Ҳамзамон бо ин гуна фаъолиятҳо Сарвари ҳукумат
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барои ёфтани роҳи баромадан аз буҳрон ва қатъи ҷанг масири музокира бо
мухолифинро дар пеш гирифт. Ӯ дар ин роҳи пуршебу фарози панҷсола ва пур
аз хатарҳову мушкилот ҳатто барои як лаҳза ҳам ноумед нашуду аз азмаш нагашт
ва музокироти сулҳро бо боварӣ ба роҳи интихобкардаи худ ва бо эътимод ба
халқи худ идома дод.
Нињоят, корвони сулњи тољикон пас аз сипарї намудани чандин даври
музоќирот, 27-уми июни соли 1997 ба манзили мурод расид ва бо имзои
Созишномаи умумии истиқрори сулњ ва ризояти миллї марњилаи комилан нав
ва созандае дар њаёти мардуми Тољикистон раќам хурд.
Тољикистони азизи мо дар давоми 25 соли Истиќлолият ба комёбињои
назаррасе ноил гашт. Агарчи панљ соли љанги тањмилї Ватан ва мардуми моро
аз пешрафт боздошт, вале миллати ободгари мо пас аз имзои Созишномаи сулњ
ва ризояти миллї роњи бунёдкорї ва ободониро дар пеш гирифта, бо муттањид
шудан дар атрофи Пешвои худ ба сўи пирўзињо роњ мепаймояд.
Љумњурии Тољикистон, агарчи расман 9-уми сентябри соли 1991 ба Истиќлол
расид ва давлати мустаќили худро таъсис дод, аммо фарҳанги давлатдорї
барои тољикон чизи нав ва тозабадастомадае набуд. Оини давлату давлатдории
аљдоди мо аз њазорсолаи сеюми ќабл аз милод оѓоз гардидааст. Дар тўли таърих,
давлатдории тољикон борњо дучори таназзул гашта, дигарбора эњё ва такомул
ёфтааст. Халќи тољик њамчун миллати соњибтамаддун ва дорои таљрибаи
кўњани давлатдорї барои бунёди давлати алоњидаи миллї дар њама давру замон
кўшишу талошњо намудааст.
Баррасии асноди расмии солњои охири Шуравї нишон медињад, ки андешаи
истиќлолпарастиву истиќлолхоњии тољикон таи ин солњо дар њолати тањаввулу
такомул ќарор дошта, оќибат то ба сатњи дарку эътирофи истиќлолияти воќеии
љумњурї расид ва омили муайянкунандаи пешрафти љомеаи озоду комилњуќуќи
имрўзинаи мо гардид. Агар андак ба дарунтари таърих фурў равем, мебинем,
ки миллати тољик њамчун як миллати давлатдору тамаддунофар дар даврањои
гуногуни мављудияти худ рўњи истиќлолхоњї дошта, алораѓми тохтутозњои
аљнабиён ва носозгорињои бешумори замон, вањдат ва арзишњои худро њифз
мекард ва ба наслњои баъдї ба мерос мегузошт. Ҳақ ба ҷониби шоир аст, ки:
Ман њамон гумгаштаи сад бор пайдогаштаам,
Ќатра-ќатра љамъ гашта, боз дарё гаштаам.
Аз он ки истиќлолияти иќтисодї тазминкунандаи истиќлолияти сиёсист,
њукумати Тољикистон дар ин замина корњои зиёде ба анљом расонда, њамчунин
барномањои дигаре дар дасти иљро дорад. Бо назари воќеъбинона ба созандагињо
ва бунёдкорињои имрўз, дармеёбем, ки дар њаќиќат тайи солњои истиќлол
ќадамњои бузурге дар роҳи пешрафту шукуфоии кишвар гузошта шудааст. Дар
ин муддат тарњњои бузурге ба марњилаи иљро расидаанд, ки дар замони Шўравї
касе дар бораашон фикр намекард ва ё солњо рўи коѓаз мехобиданд.
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Имрӯз ҷомеаи Тоҷикистон як ҷомеаи пешрафта ва худшиносу худогоҳ аст.
Миллати мо офати парокандагиро дар хуну пӯсти худ таҷриба карда, барои
ин таҷриба баҳои сангине пардохтааст. Ин аст, ки ба қадри истиқлолият ва
ваҳдату амнияту субот мерасад ва барои ҳифзи ин арзишҳо ҳамаҷониба талош
меварзад.
***
Њангоми баррасии сиёсати хориҷии Тоҷикистони мустақил нахустин нуктае,
ки ба назар мерасад, ин аст, ки дар даврони Иттињоди Шӯравӣ Тоҷикистони
мо роҷеъ ба идораи самтҳои дигар таҷрибаи муайяне дошт, вале дар самти
сиёсати хориҷӣ дорои чунин таљриба набуд. Њарчанд Вазорати корҳои хориҷии
ЉШС Тоҷикистон расман моњи майи соли 1944 таъсис ёфта буд, аммо ин
муассиса танҳо вазифаи ҳалли баъзе масъалаҳои ташрифотиро бар дӯш дошт,
на танзими сиёсати хориҷӣ ва нақшофарӣ дар арсаи байналмилалиро. Ин аст,
ки барқарории равобит бо ҷаҳони хориҷ ва шиносонидани Тоҷикистон ҳамчун
кишвари мустақил яке аз муҳимтарин ва дар айни ҳол мушкилтарин бахшҳои
давлатсозӣ дар солҳои аввали истиқлолият буд.
Мањз ба њамин хотир, Пешвои миллат муњтарам Эмомалї Рањмон баробари
таъйин шуданаш ба вазифаи Раиси Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон
(ноябри соли 1992) масири барќарории муносибатњо бо кишварњову созмонњои
байналмилалиро барои муаррифии Тољикистон ва ба роњ мондани њамкорињои
гуногунљанба дар пеш гирифт. Сиёсати сулњљўёнаи роњбари љавони давлати
навтаъсис аз рўзњои аввали ба сари њокимият омаданаш мавриди дастгирии
натанњо мардуми шарифи Тољикистон, балки љомеаи љањонї низ ќарор гирифт
ва ин заминаи хубе шуд барои ба роњ мондани сиёсати муваффаќи хориљї. Аз ин
љост, ки нуфуз ва обрўи Тољикистон дар арсаи љахонї сол то сол боло меравад
ва кишварњои олам тамоюли худро барои барќарорї ва густариши равобит бо
Тољикистон эълом медоранд.
Сарвари давлати Тољикистон Эмомалї Рањмон 29 сентябри соли 1993
нахустин бор аз минбари Созмони Милали Муттањид сухан ронда, љомеаи
љањониро бо нияту наќшањои бунёдкорона, њадафњои сиёсии сулњљўёна,
расидан ба вањдати миллї, инчунин тањкиму таќвияти њамкорињо бо њама
кишварњои дўсту сулњпарвари љањон ошно намуд. Љумњурии Тољикистон
бо эътироф кардани асноди робитањои байналмилалї, аз љумла Оинномаи
Созмони Милали Муттањид, Санади хотимавии Њелсинки, Баёнияи Париж ва
дигар санадњо зербинои сиёсати дохилї ва хориљии худро бунёд намуда, эълон
кард, ки инсон ва њуќуќу озодињои онро, сарфи назар аз мансубияти миллї,
мазњабӣ, нажодї ва љинсї арзиши олї мешуморад. Соли 1993 дувоздањ созмони
байналмилалї, аз ќабили Созмони Милали Муттањид, Созмони амният ва
њамкорї дар Аврупо, Хазинаи байналмилалии асъор, Бонки љањонї ва Бонки
Аврупоии таљдид ва рушд, соли 1994 њашт созмони байналмилалї, 1995 ду
созмон ва соли 1996 ду созмони дигар намояндагињои худро дар Љумњурии
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Тољикистон таъсис дода, ба фаъолият шурўъ намуданд.
Имрӯзҳо дар сиёсати хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки акнун чоряк аср
таҷриба пушти сар дорад, муносибатҳои дуҷониба ва ҳамкориҳои бисёрҷониба
мавқеи махсус дорад. Зарурати иштироки Ҷумҳурии Тоҷикистон дар фаъолияти
ин созмонҳо аз он бар меояд, ки кишвар дар таҳкими амнияту суботи минтақа
нақши муҳим дорад.
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар тули 25 соли истиқлолияти хеш тавонист, бо
барқарор намудани муносибатҳои судманд бо кишварҳои дунё, созмонҳои
байналмилалӣ ва минтақавӣ марҳила ба марҳила мавқеи сиёсии худро дар арсаи
ҷаҳонӣ мустаҳкам гардонад. Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин марҳилаи начандон
тулонии таърихи муосири хеш бо ҳидояти роҳбарияти кишвар ҳамчун узви
комилҳуқуқи ҷомеаи ҷаҳонӣ эътироф гардида, обрӯ ва эътибори хешро боло
бурд, њамкорињои судмандро таҳкиму густариш бахшид ва то имрӯз бо аксари
давлатҳои ҷаҳон равобити хубу манфиатовар ба роҳ мондааст.
Китоби “25 қадам дар паҳнои олам” паҳлӯҳои гуногуни нақши Асосгузори
сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар роҳандозии сиёсати хориҷии кишвар,
ривоҷ додани робита бо кишварҳои хориҷӣ, марҳилаҳои рушди равобити
байналмилалии Тоҷикистон, самтҳои муҳим дар сиёсати хориҷии мамлакат,
ҳамкорӣ бо созмонҳои байналмилалӣ, ташаббусу ибтикороти Роҳбари давлт,
дарёфти ҷойгоҳи ҷумҳурӣ дар арсаи ҷаҳонӣ, ташаккули асосҳои назариявӣ ва
ҳуқуқии сиёсати хориҷии кишварро инъикос менамояд.
Китоби мазкур, ки ба истиқболи 25-умин солгарди истиқлолияти давлатии
Ҷумҳурии Тоҷикистон нашр мешавад, бозгўкунандаи муносибот ва њамкорињои
дуҷонибаву бисёрҷонибаи Тољикистон бо давлатҳо ва ташкилоту созмонњои
гуногуни љањон буда, маълумоти арзишмандеро оид ба сиёсати хориљӣ ва
равобити байналмилалии Љумњурии Тољикистон дар худ ҷой додааст.
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БОБИ 1.

ТАШАББУСЊОИ
ЉАЊОНИИ ПРЕЗИДЕНТИ
ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН

И

н нукта мусаллам аст, ки Эмомалӣ Раҳмон дар ҷаҳон ҳамчун роњбари
ташаббускор эътироф шудааст. Ӯ шахсиятест, ки дар айни дарки
мушкилоти кишвари худ ва ёфтани роҳи ҳалли дуруст барои онҳо, ба
ояндаи башарият низ таваҷҷуҳи махсус дорад. Зеро ҳамун роҳбари оянданигар
медонад, ки ҷаҳони имрӯза ҷаҳони ҳамгироист ва ҳеҷ кишваре дар алоҳидагӣ
наметавонад рушди босубот ва амнияти пойдор дошта бошад. Бинобар ин, дар
чандин маврид мушкилотеро, ки дар оянда мумкин аст домангири минтақаи
Осиёи Марказӣ ва умуман ҷаҳони муосир гарданд, пешбинӣ намуда, барояшон
роҳи ҳалли муносиб ба миён мегузорад. Роҳбарони ҷаҳон ва созмонҳои
байналмилалӣ дар аксар ҳолат аз пешниҳодҳо ва ташаббусҳои Сарвари
давлати Тоҷикистон истиқбол ва пуштибонӣ мекунанд. Ин аст, ки Эмомалӣ
Раҳмон ҳамакнун дар ҷаҳон бо ташаббусҳои фарогир ва нақшгузорӣ дар ҳалли
мушкилоти глобалӣ шинохта шудааст.
Шояд барои тасдиқи гуфтаҳои боло овардани сухане аз як мақоми СММ дар
бораи Пешвои миллати мо ва ташаббусҳои ў кофӣ бошад. 20 сентябри соли
2010 дар Ню-Йорк дар Маҷлиси умумии сатҳи олии Маҷмаи Умумии Созмони
Милали Муттаҳид бахшида ба масъалаҳои Ҳадафҳои Рушди Ҳазорсола,
Муовини Дабири Кулли СММ Ша Тсу Кан изҳор дошт: «Президенти
Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон чемпиони ҷаҳон дар ҳалли масоили глобалии
вобаста ба об мебошад».
Ин баҳои як мақоми аршади ҷаҳонӣ, як мутахассиси соҳа ва гузашта аз
он, баҳои холисонаи як фарди ғайритоҷик ва ғайритоҷикистонист. Воқеан,
Эмомалӣ Раҳмонро дар сатҳи ҷаҳон бо ташаббусҳои оламгир ва созандааш
мешиносанд ва тавассути ӯ номи Тоҷикистон ва миллати тоҷик низ шуҳратёр
гардидааст. Ӯ муаллифи се ташаббуси бузург дар соҳаи об аст, ки дар сатҳи
ҷаҳон аз тарафи СММ амалӣ шудаанд. Ҳамчунин, ташаббусҳои дигаре дорад,
ки ҳамовозии ҷаҳонӣ ёфтаанд:

1,1. СОЛИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ
ОБИ ТОЗА
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон 1 октябри соли 1999
дар Иҷлосияи 54-уми Маҷмаи Умумии Созмони Милали Муттаҳид зимни

8
https://bikhon.tj/

суханронии худ пешниҳод кард, ки соли 2003 Соли оби тоза эълон гардад.
Дар асоси ин ташаббус 20 сентябри соли 2000 дар Иҷлосияи 55-уми Маҷмаи
Умумии Созмони Милали Муттаҳид соли 2003 ҳамчун Соли байналмилалии
оби тоза эълон карда шуд.
Дар чаҳорчӯби чорабиниҳои марбут ба Соли байналмилалии оби тоза рӯзҳои
29 август - 1 сентябри соли 2003 дар шаҳри Душанбе Форуми байналмилалӣ оид
ба оби тоза баргузор гардид. Дар Форум қариб 500 нафар вакил аз 53 кишвари
ҷаҳон ва тақрибан 100 созмони байналмилалӣ ширкат намуданд. Зимнан, ҳар
иштирокчии дуюми Форум аз минбари он суханронӣ кард. Метавон гуфт, ки
дар давоми се рӯзи кори Форум Душанбе ба як «пойтахти оби ҷаҳон» табдил
ёфт ва барҳақ бо Йоҳаннесбург дар Африқои Ҷанубӣ ва Киото дар Япония дар
як радиф ҷой гирифт. Дар ин Форум мубодилаи афкор ва ҳамкорӣ, ҷустуҷӯи
муштараки роҳҳои ҳалли мушкилоти бавуҷудомада дар шароити ҳамбастагии
ҷаҳон ба таври васеъ сурат гирифт. Дар чаҳорчӯбаи Форум 18 чорабинии
махсус баргузор гардид ва проблемаҳои марбут ба об дар миёни ҳукуматҳо ва
намояндагони ҷомеаи шаҳрвандӣ, олимон ва коршиносони шинохта мавриди
баррасии васеъ қарор гирифтанд.
Президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳангоми суханронӣ дар
маросими поёнии Форум таъкид кард, ки мавзӯи об ҳадафи нави стратегии
ҷомеаи ҷаҳонӣ гардид ва расидан ба он ба манфиати тамоми аҳли башар
хоҳад буд. Бешубҳа, ба натиҷаҳои Форуми мо, ки дар шакли мӯҷаз дар
Муроҷиатномаи қабулшуда инъикос ёфтаанд, на як бору ду бор ҳукуматҳо,
олимон ва коршиносон рӯ хоҳанд овард. Муроҷиатномае, ки дар Душанбе
тавлид ёфт ва ба ҳукуматҳо, олимон ва мутахассисон, гурӯҳҳои асосӣ ва бахши
хусусӣ нигаронида шудааст, барои ҳалли вазифаҳое, ки аз Декларатсияи
ҳазорсола бармеоянд, мусоидат хоҳад кард.
Қобили зикр аст, ки масъалаи идоракунии њамгироёнаи захираҳои оби
ҳавзаҳои гуногун бо назардошти вазъияти ҳозираи экосистемаҳо, алалхусус,
дар ҳавзаҳои транссарҳадӣ, механизмҳои нави молиявӣ, аз ҷумла нархгузорӣ
ба об ва нархи хизматрасонии экосистемаҳо, баҳси кишварҳо барои обҳои
байналмилалӣ, ҳамкорӣ дар соҳаи истифодаи об бо назардошти зарурати қонеъ
гардондани эҳтиёҷоти ниёзмандон, нақши воситаҳои ахбори умум дар паҳн
намудани иттилооти марбут ба мушкилоти об ва дар кори муттаҳид сохтани
кӯшишҳо дар сатҳи маҳаллӣ, миллӣ, минтақавӣ ва байналхалқӣ аз ҷониби
иштирокчиёни Форум ҳаматарафа баррасӣ шуданд.
Тоҷикистон сарзамини кӯҳҳои баланд ва ҳазорон кӯл, дарёҳои тезоб ва
шаршараҳои дилрабо, ҳамчунин нерӯгоҳҳои нодири барқи обӣ ва баҳрҳои
сунъӣ аст ва миллати мо обро ҳамчун сарчашмаи зиндагӣ қадр мекунад. Аз
ин нуқтаи назар, мавзӯи об ва истифодаи оқилонаву одилона аз захираҳои
гидроэнергетикӣ яке аз мавзӯъҳои муҳим барои Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. Зеро дарки дурусти ин масъала ва ҳаллу фасли
ихтилофоти марбут ба об дар сатҳи минтақа метавонад ояндаи босубот ва
тавсеаёфтаеро барои Тоҷикистон ва кулли минтақа тазмин намояд.
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1,2. ДАҲСОЛАИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ АМАЛ
«ОБ БАРОИ ҲАЁТ»
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ғояи эълон кардани
солҳои 2005-2015-ро ҳамчун Даҳсолаи байналмилалии амал “Об барои
ҳаёт” дар Форуми байналмилалӣ оид ба оби тоза (ш. Душанбе, 29 август 1 сентябри соли 2003), ки зикраш дар боло рафт, пешниҳод намуд. Ин
ташаббусро иштирокчиёни Форум дастгирӣ намуданд. 23 декабри соли 2003
Маҷмаи Умумии Созмони Милали Муттаҳид дар асоси Эъломияи Душанбе
Қатъномаи дахлдорро қабул карда, солҳои 2005-2015-ро ҳамчун Даҳсолаи
байналмилалии амал “Об барои ҳаёт” эълон кард. Дар такя ба ин қатънома
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон якҷоя бо ниҳодҳои СММ ва дигар созмонҳои
байналмилалӣ 30 май - 1 июни соли 2005 дар шаҳри Душанбе Конфронси
байналмилалӣ доир ба ҳамкории минтақавӣ дар ҳавзаи дарёҳои фаромарзиро
баргузор кард. Чорабинии мазкур дар байни ду рӯйдоди бузург - Форуми
3-юми Ҷаҳонии Об дар соли 2003 дар ш. Киото ва Форуми 4-уми Ҷаҳонии Об
дар соли 2006 дар ш. Мехико як риштаи васлкунандаи хубе гардид.
Ҳамчун кишвари ташаббускори ду қатъномаи басо муҳими Маҷмаи
Умумии СММ доир ба эълон намудани Соли оби тоза (2003) ва Даҳсолаи
байналмилалии амал «Об барои ҳаёт» (2005-2015), Ҷумҳурии Тоҷикистон дар
татбиқи бомуваффақият ва пешравиҳои ҳадафҳои ин Даҳсола ба таври ҷиддӣ
алоқамандии худро нишон дод. Болоравии шумораи ҳодисаҳои офатҳои
табиии марбут ба об имрӯз ба проблемаи ҷиддӣ мубаддал шудааст. Бо мақсади
ҷалби таваҷҷуҳи ҳукуматҳо, созмонҳои байналмилалӣ ва сарпарастҳо ба
ин мушкилот Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар чаҳорчӯби Даҳсолаи об
рӯзҳои 27-29 июни соли 2008 дар шаҳри Душанбе Конфронси байналмилалӣ
доир ба коҳиш додани офатҳои табиии марбут ба обро баргузор намуд. Дар
рафти муҳокима ва музокираҳо дар ин Конфронс пешниҳодот ва тавсияҳои
нав манзур гаштанд, ки ҳамаи онҳо дар ҳуҷҷати ниҳоӣ - Эъломияи Душанбе
инъикоси худро ёфтанд.
Дар ин замина метавон зикр кард, ки ташаббусҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон
доир ба истифода намудани қисмати дуюми Даҳсолаи байналмилалии амал
«Об барои ҳаёт» барои зиёд кардани кумак ба кишварҳои қашшоқ ва рӯ ба
тараққӣ дар ҳалли мушкилоташон аз ҷониби иштирокдорон дастгирӣ ёфт.
Инчунин пешниҳод барои таъмини кишварҳои Осиёи Марказӣ бо оби
тозаи нӯшокӣ тавассути таъсис додани Консортсиуми байналмилалӣ доир
ба истифодаи оби кӯли Сарез низ ҷонибдорӣ пайдо кард. Дар Иҷлосияи 60уми Маҷмаи Умумии СММ пешниҳод гардид, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон
ҳамчун кишвари ташаббускори Даҳсолаи байналмилалии амал «Об барои
ҳаёт» - 2005-2015 Конфронси байналмилалие ба мақсади баҳогузории
самаранокии амал, натиҷагирӣ аз Даҳсолаи байналмилалӣ ва барои паҳн
намудани иттилоот оид ба комёбиҳо ҷиҳати ҷалби таваҷҷуҳи ҷомеаи ҷаҳонӣ
доир гардад. Дар робита ба ин 21 декабри соли 2009 аз ҷониби Маҷмаи Умумии
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СММ қатъномаи нав доир ба зарурати амалӣ кардани таҳлили миёнамуҳлати
гузаронидани Даҳсолаи байналмилалии амал «Об барои ҳаёт» - 2005-2015
қабул гардид.
Ҳамин тариқ, ташаббуси Ҷумҳурии Тоҷикистон дастгирӣ ёфт ва 8-10 июни
соли 2010 дар шаҳри Душанбе Конфронси байналмилалии сатҳи баланд оид ба
таҳлили иҷрои миёнамуҳлати амал «Об барои ҳаёт» баргузор гардид, ки мақсад
аз он арзёбии пешравиҳо дар муддати тайшуда дар самти татбиқи ҳадафҳои
Даҳсолаи байналмилалии об ва муайян намудани вазифаҳои актуалӣ дар
давраи қисмати дуввуми Даҳсола буд. Дар чаҳорчӯбаи омодагӣ ба Конфронси
байналмилалӣ ва бахшида ба Даҳсолаи байналмилалӣ оид ба об 22 марти соли
2010 дар шаҳри Ню-Йорк таҳти сарпарастии СММ муколамаи интерактивии
сатҳи баланд гузаронида шуд, ки дар он ҳайати Ҷумҳурии Тоҷикистон бо
роҳбарии Сарвазири вақти Тоҷикистон Оқил Оқилов ширкат варзид.
Бояд зикр намуд, ки Тоҷикистон ба ҳалли мушкилоти об назари фарогир
дошт, ки дар форумҳои байналмилалӣ пайгирона пешниҳод мешуданд ва
мақсад аз онҳо ҳарчи бештар коҳиш додани мушкилоти ҷойдошта буд. Масалан,
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон дар Форуми 5-уми
Ҷаҳонии об, ки 20-22 марти соли 2009 дар Стамбули Туркия баргузор шуда буд,
суханронӣ намуда, пешниҳод кард, ки санадҳои асосии ҳуқуқии байналмилалӣ
дар соҳаи идоракунии захираҳои об бо назардошти талабот ва таҳдидҳои муосир
мутобиқ карда шаванд, ки мавриди истиқболи иштирокдорон қарор гирифт.

1,3. СОЛИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ
ҲАМКОРИҲО ДАР СОҲАИ ОБ
Ташаббуси дигари Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон роҷеъ ба ҳамкорӣ дар
соҳаи об низ аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ дастгирӣ ёфта, 20 декабри соли 2010
Созмони Милали Муттаҳид тибқи қатъномае, ки дар ин асос қабул кард, соли
2013-ро Соли байналмилалии ҳамкориҳо дар соҳаи об эълон намуд. Президенти
Тоҷикистон бағоят муҳим будани ин масъаларо на танҳо ҷиҳати дастёбӣ ба
ҳадафҳои Даҳсолаи байналмилалии амал «Об барои ҳаёт-2005-2015» ҳамчун
омили пешбаранда таъкид намуд, балки онро барои расидан ба Ҳадафҳои
Рушди Ҳазорсола низ омили ҳалкунанда шуморид.
Тибқи ташабусси мазкур 20-21 августи соли 2013 Конфронси байналмилалии
сатҳи баланди ҳамкорӣ дар соҳаи об дар шањри Душанбе баргузор гардид. Барои
иштирок дар кори он беш аз 900 нафар меҳмонони воломақом ва мутахассисону
коршиносони маъруф аз зиёда аз 70 кишвари ҷаҳон ва созмонҳои сершумори
минтақавию байналмилалӣ ба Тоҷикистон ташриф овардаанд.
Сарвари давлат Эмомалӣ Раҳмон иштирокдорони конфронсро ба
Тоҷикистон хайра мақдам гуфта, доир ба тадбирҳои сершумори Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳонӣ дар соҳаи об андешаҳои ҷолиб баён
намуд. Бо ёдоварӣ аз иқдомҳои дар сатҳи ҷаҳонӣ пазируфташудаи Тоҷикистон,
аз ҷумла “Соли байналмилалии оби тоза (2003), даҳсолаи (2005-2015)
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байналмилалии “Амалиёти об барои ҳаёт” ва “Соли байналмилалии ҳамкорӣ
дар соҳаи об (2013)”, пешниҳод намуд, ки аз соли 2015 даҳсолаи нави амалиёти
байналмилалӣ дар соҳаи об эълон гардад. Ҳамчунин пешниҳод карда шуд, ки
дар шаҳри Душанбе Маркази байналмилалӣ оид ба ҳамкорӣ ва дипломатияи
соҳаи об таъсис дода шавад.
Дар робита ба масоили ҳалталаби обӣ дар минтақаи Осиёи Марказӣ Сарвари
давлат Эмомалӣ Раҳмон изҳор дошт: “Тоҷикистон ҳамеша ҷонибдори ҳамкории
мутақобилан судманд ва муносибатҳои неки ҳамсоягӣ буд, ҳаст ва хоҳад монд.
Мо хуб мефаҳмем, ки танҳо ҳамкории мутамаддин ва иродаи сиёсӣ метавонад
ба ҳамаи мо пешрафту инкишофро дар ин ҷода таъмин намоянд. Тоҷикистон
ба чунин ҳамкорӣ комилан омода аст”.
Сипас Президенти Иҷлосияи 68-уми Маҷмаи кулли Созмони Милали
Муттаҳид Ҷон Эш Паёми Дабири кулли ин созмон Пан Ги Мунро қироат
намуд. Дар ҷаласаи пленарии конфронс, ҳамчунин Муовини дабири кулли
Созмони Милали Муттаҳид У Хунгбо, Сарвазири Шоҳигарии Таиланд Йинглак
Шинаватра, Сарвазири Ҷумҳурии Қирғизистон Жанторо Сатибелдиев,
Сарвазири Мозамбик Алберто Клементино Антонио Ваквина, Директори
генералии ЮНЕСКО Ирина Бокова, Муовини дабири кулли Созмони
Милали Муттаҳид Ребека Гринспан, Намояндаи махсуси президенти Бонки
ҷаҳонӣ Маҳмуд Муҳидин, Президенти Шӯрои ҷаҳонии об Бенедито Брага ва
Президенти созмони “Бонувони ҷонибдори ҳамшарикии обӣ” Алис БауманДентенер суханронӣ намуданд.
Бояд гуфт, бо ибтикори ҷониби Тоҷикистон Соли ҳамкориҳо дар соҳаи об
эълон шудани соли 2013 мафҳуми дипломатияи обро ба сатҳи амалӣ баровард
ва ин нуктаро ба ҷаҳониён собит намуд, ки ғояи дипломатияи об аз фаҳмиши
анъанавӣ ё классикии он фарқ дошта, роҳандозии чунин технологияҳои
нави гуфтушунидро тақозо мекунад, ки ба анҷоми муваффақонаи ихтилофу
муноқишаҳо оид ба идора ва истифодаи захираҳои оби дарёҳои фаромиллӣ
мусоидат менамоянд.

1,4. ОБ БАРОИ РУШДИ УСТУВОР
12-17 апрели соли 2015 дар Ҷумҳурии Корея Форуми љањонии об баргузор
гардид, ки дар он ташаббуси нави Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар
бораи эълони Даҳсолаи байналмилалии «Об барои рушди устувор» пешниҳод
карда шуд.
Сипас, 9-11 июни соли 2015 дар Эъломияи поёнии Конфронси
байналмилалии сатҳи баланд роҷеъ ба натиҷаҳои татбиқи даҳсолаи
байналмилалии амал «Об барои ҳаёт» аз ҷомеаи ҷаҳонӣ дар мавриди баррасии
имкониятҳои эълони Даҳсолаи байналмилалии “Об барои рушди устувор” (бо
пешниҳоди Тоҷикистон) даъват ба амал оварда шуд.
Дар ҳошияи Конфронс ҷиҳати тарғиби ташаббуси нави Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон барои эълони Даҳсолаи байналмилалии “Об барои
рушди устувор” дар ҳамкорӣ бо сохтори “СММ – об”, чорабинии алоњида
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дар мавзӯи “Аҳамияти ҳаётии об барои рушди устувор ва ҳадафҳои рушди
ҳазорсола”, инчунин силсилаи дигар чорабиниҳо баргузор гардид. Вобаста ба
ин, њайати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Конфронси “Раванди Берлин” таҳти
унвони “Об ва муносибатҳои неки ҳамсоягӣ дар Осиёи Марказӣ” (7-8 сентябри
с. 2015, ш. Берлин) иштирок намуд.
26-30 сентябри соли 2015 Президенти ҶТ мӯҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар
иҷлосияи 70-уми Маҷмааи умумии Созмони Милали Муттаҳид ва Мулоқоти
СММ дар сатҳи олӣ ҷиҳати тасдиқи Рӯзномаи рушд барои давраи баъди
соли 2015, ничунин чорабиниҳои ҳошиявии он – чорабинии сатҳи баланди
«Ҳавасмандгардонии раванди татбиқи амалӣ ва дастёбӣ ба Ҳадафҳои рушди
устувор дар соҳаи об», муколамаи интерактивии Саммити 2015 «Ба хотири
ҳифзи сайёраи мо ва мубориза бо тағйирёбии иқлим», Форуми сатҳи баланди
кишварҳои рӯ ба инкишофи маҳсур дар хушкӣ, чорабинии сатҳи баланди СММ
«Аз Ҳадафҳои Рушди Ҳазорсола то Ҳадафҳои Рушди Устувор дар минтақаи
Осиёву Уқёнуси Ором» иштирок намуд. Сарвари давлат дар ин чорабиниҳо оид
ба масъалаҳои вобаста ба рушди устувор, об, ҳифзи муҳити зист ва тағйирёбии
иқлим суханронӣ ва мавқеи ҷумҳуриро муайян кард. 30 ноябр-11 декабри соли
2015 ҳайати расмии кишвар таҳти сарварии Президенти Ҷумњурии Тољикистон
мӯҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Париж дар кори Конфронси 21-уми тарафҳои
Конвенсияи меъёрии Созмони Милали Муттаҳид оид ба тағйири иқлим
ширкат варзид.
9-11 августи соли 2016 дар шањри Душанбе Симпозиуми байналмилалии
сатҳи баланд оид ба Ҳадафи шашуми рушди устувор «Таъмини дастрасии
умум ба об ва беҳдошт», ки бо ибтикори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва
Созмони Милали Муттаҳид ташкил шуда буд, доир гардид. Дар баргузории
ин чорабинии муҳими байналмилалї, ҳамчунин Департаменти СММ оид ба
масъалаҳои иљтимоию иќтисодї, Барномаи рушди СММ, Фонди кўдакони
СММ (ЮНИСЕФ), Дафтари САҲА дар Тољикистон, Бонки љањонї, Агентии
ИМА оид ба рушди байналмилалї, Созмони умумиҷаҳонии тандурустї ва
дигарон мусоидат намуданд.
Дар расми ифтитоҳи ин ҳамоиш Асосгузори сулҳу ваҳдати миллї-Пешвои
миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон
иштирок ва суханронӣ намуд. Зимни суханронии худ ӯ доир ба ањамияти ҳадафи
шашуми рушди устувор, ки ба масъалаи таъмин намудани дастрасии ҳамагонї
ба об ва беҳдошт бахшида шудааст, ибрози назар карда, таъкид намуд, ки ин
ҳадаф дар баробари зарурати таъмин намудани дастрасӣ ба оби ошомиданї
ва беҳдошт, масъалаҳои сифати об, самаранокии истифодаи он, пиёдасозии
мудирияти муштараки захираҳои об, ҳифзи экосистемаи об, инчунин тавсеаи
ҳамкорї ва ҳамёрї дар соҳаи обро дар бар мегирад.
Ҳадафи асосии Симпозиум табодули афкор оид ба сабақҳои гирифташуда ва
таљрибаи мусбат дар соҳаи беҳбудии дастрасї ба об, санитария ва беҳдошт, ҷорї
намудани ҳамгироии идораи захираҳои об, такмили манфиатнокии истифодаи
об, коҳиш додани ифлосшавии захираҳои об ва ҳимояи экосистемаҳои обї буд.
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Дар кори Симпозиум намояндагони беш аз 90 кишвар ва даҳҳо созмони
байналмилаливу минтақавї иштирок намуданд. Наздики 700 нафар шахсиятҳои
воломақому сиёсатмадорон, олимону коршиносон аз манотиќи мухталифи
љањон, намояндагони њукуматњо, сохторњои гуногуни СММ, созмонҳои
байналмилаливу минтақавї, сохторҳои молиявї, муассисаҳои илмї, љомеаи
шаҳрвандї ва бахши хусусї тайи ду рўз муҳимтарин масъалаҳои вобаста ба
обро дар љаҳони имрӯзаи зудтағйирёбанда муҳокима намуданд.
Дар доираи Симпозиуми байналмилалї, ҳамчунин ҷаласаи 4-уми
мушовирони махсуси Панели сатҳи баланд оид ба масоили об баргузор
гардида, дар ҷаласаҳои алоҳидаи ин чорабинӣ масъалаҳои матраҳ намудани
ташаббусҳои ҳамкорї, аз ҷумла пешниҳод оид ба Даҳсолаи байналмилалии об
барои рушди устувор, дастрасии умумї ва баробар ба оби ошомидании беҳтар ва
арзон, дастрасии умумї ва баробар ба василаҳои сазовори санитарӣ-беҳдоштї
барои ҳама, баланд бардоштани сатҳи самарабахшии истифодаи об, таъмини
мудирияти њамаи захираҳои обї, муҳофизат ва барқарорсозии экосистемаҳои
обї, баланд бардоштани сифати об тавассути коҳиш додани ифлосшавии
муҳити зист ва механизмҳои нави иноватсионї дар ҷодаи ҳамкориҳо дар
доираи об барои рушди устувор баррасї шуданд.
Баргузории муваффақонаи Симпозиуми мазкур ва фаъолнокии
иштирокдорон дар доираи ҳашт нишасти мавзӯӣ ва дигар чорабиниҳои
ҳошиявии Симпозиум аҳамияти ҳаётан муҳим доштани захираҳои об баҳри
рушд, зарурати қатъии дастрасии умумї ба об ва санитария ва ҳавасмандии
тамоми љонибњо дар ҳамкорию шарикї дар соҳаи обро собит намуд.
Аз рӯи натиљаи кори Симпозиум санади ниҳоии он зери унвони «Даъват
барои амал» (Call for Action), ки лаҳзаҳои калидии муҳокимаҳои доиршуда ва
як қатор хулосаҳову тавсияҳоро инъикос мекунанд, қабул шуд.
Муҳимият ва сариваќтї будани ташаббуси навбатии Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон муҳтарам Эмомалї Раҳмон дар бораи эълон намудани даҳсолаи
байналмилалии нав тањти унвони «Об барои рушди устувор» дар санади нињоии
Симпозиум махсус зикр гардид.

1,5. БУНЁДИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ
ҲИФЗИ ПИРЯХҲО ВА
ИСТИФОДАИ ОБИ КӮЛИ САРЕЗ
Ташаббуси дигари Президенти Тоҷикистон ба масъалаи тағйирёбии иқлим
ва коҳишёбии пиряхҳо вобастагӣ дорад. Эмомалӣ Раҳмон тағйирёбии иқлимро
ҳамчун таҳдиди асосӣ ба захираҳои об арзёбӣ намуда, дар Форуми 3-юми
Ҷаҳонӣ доир ба иқлим 31 август -4 сентябри соли 2009 дар Женева, сипас дар
Конфронси 15-уми ҷонибҳои Конвенсияи СММ оид ба тағйироти иқлим
дар Копенгаген, Дания (7-18 декабри соли 2009) пешниҳод намуд, ки Бунёди
байналмилалии ҳифзи пиряхҳо таъсис дода шавад. Дар ҳудуди Тоҷикистон
аз 14 ҳазор пирях нест гаштани 1000 пирях танҳо дар давоми 30 соли охир
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далели он аст, ки минтақаи Осиёи Марказиро дар даҳсолаҳои оянда хатарҳову
мушкилоти экологии шадид гиребонгир мешаванд. Об шудану барҳадар
рафтани ин захираи азими обӣ дар ҳолест, ки минтақа бо камбуди шадиди оби
ошомиданӣ рӯ ба рӯст.
Барои таъмини ќисми зиёди ањолии давлатњои минтаќа ба оби ошомиданї
Президенти Тољикистон Эмомалї Рањмон аќидаи интиќоли обро аз кули
Сарез ба эњтиёљмандони давлатњои поёноб пешнињод намуд. Амалї сохтани
аќидаи мазкур метавонад, шиддати норасоии таъмини оби нушокиро барои
миллионњо нафар сокинони давлатњои поёноб аз байн барад ва дар айни ҳол
хатари ин кӯлро барои кулли минтақа бартараф созад. Сарез, ки дар маркази
Помир дар баландии 3261 метр аз сатњи бањр воќеъ гардида, соли 2011 садсола
шуд, 17 км3 оби тозаи ошомиданӣ дорад.
Соли 2010 дар шањри Душанбе дар Конфронси байналмилалии сатњи
баланд оид ба баррасии фарогирии миёнамўњлати рафти татбиќи Дањсолаи
байналмилалии амал «Об барои њаёт» барои солњои 2005-2015 Сарвари давлати
мо дар хусуси масъалаи мазкур ќайд намуд: «Лоињаи мазкур дар шароити
зиёдшавии норасоии об дар минтаќа аз љињати устуворї ва маќсаднок
барои њалли масъалањои барои њаёти ањолии минтаќа муњим – таъмини оби
ошомиданї метавонад яке аз лоињањои натиљабахштарин бошад». Шояд имрўз
лоињаи мазкур ба назар гаронбањо намояд, вале набояд ин воќеъиятро инкор
кард, ки дар оянда арзиши оби тозаи ошомиданї бамаротиб меафзояд ва барои
њаёти инсон моњияти аввалиндараљаро касб менамояд.
Дар натиљаи афзоиши бошиддати демографии ањолї дар минтаќа талабот ба
маводи ѓизої, оби ошомидании бехатар ва ќувваи барќ сол то сол зиёд мегардад.
Љумҳурии Тољикистон аз оғози истиқлолияти давлатї бо дарки нақши калидии
худ дар њифзи захираҳои обу энергетикии минтақа фаъолияти муассир дорад.
Кишвари мо соли 2006 барнома оид ба бењтар намудани таъминоти ањолї бо
оби тоза барои солњои 2008-2020 ва соли 2010 Ќонуни Љумњурии Тољикистон
«Дар бораи оби нушокї»-ро ќабул намуд. Моњияти масъалањои мазкурро ба
инобат гирифта, Њукумати Љумњурии Тољикистон соли 2010 барномаи давлатї
оид ба омўзиш ва њифзи пиряхњои Тољикистон дар давраи солњои 2010-2030-ро
ќабул намуд.
Аз тарафи дигар, мусалламан дастёбї ба амнияти энергетикї яке аз ҳадафҳои
стратегии давлати миллии мост. Љумҳурии Тољикистон соҳиби захираҳои
бузурги обї дар минтаќа мебошад. Мутобиқи бароварди коршиносон, наздик
ба 60 дарсади ҳаљми солонаи сарчашмагирии дарёҳои ҳавзаи баҳри Арал ба
ќаламрави љумҳурии мо рост меояд ва ин обҳо дар маљмуъ 845 миллиард метри
мукааб захираро ба вуљуд овардаанд. Аз ин љост, ки Тољикистон аз лиҳози
захираҳои обї дар миқёси Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил баъди Россия дар
љои дуюм ва дар љаҳон баъди Чин, Россия, ИМА, Бразилия, Заир, Ҳиндустон ва
Канада дар љои ҳаштум меистад, ки ин барои Тољикистон захираи бисёр азимест.
Қабл аз он, ки аз мавзӯи ташаббусҳои ҷаҳонии Эмомалӣ Раҳмон дар соҳаи об
ба дигар мавзӯъҳо гузарем, зикри ин нуктаро лозим медонем, ки ин ташаббусҳо
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пеш аз ҳама ба таҳкими ҳамкориҳою танзими муносибатҳо нигаронида шуда,
мавзӯи обро аз чаҳорчӯбаи фаҳмиши классикии ақибмондаи собиқи он
раҳоӣ мебахшанд, дар навъи нигариш ва истифодаи обҳои фаромарзӣ миёни
кишварҳои минтақа раванди муколама дохил карда мешавад, аз таҷрибаи
пешрафтаи якдигар ва ҷаҳон дар ҳалли масъалаҳои баҳсноку низоъангез,
аз ҷумла, идоракунии захираҳои оби дарёҳои сарҳадгузар истифода карда
мешавад.
Ин иқдом метавонад ба ҳамкориҳои ҷиддии васеъ ва таҳия гардидани
созишномаҳои одилона ва оқилона дар робита ба ҳавзаҳои дарёҳои фаромарзӣ
дар минтақаҳои гуногуни дунё оварда расонад. Албатта, бо чунин ташаббус
баромад кардан заминаҳои худро дорад. Беш аз нисфи захираҳои оби равони
ҳавзаи баҳри Арал дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон ба вуҷуд меоянд.
Ҷумҳурӣ ҳамеша барои дар ҳолати қаноатбахш нигоҳ доштани иншоотҳои
воқеъ дар соҳилҳои дарёҳои дохили марзи худ корҳои хизматрасонӣ ва техникӣ
ба анҷом мерасонад ва бо ин роҳ кишварҳои поёнобро бо захираҳои оби зарурӣ
таъмин месозад.

1,6. ТАШАББУСҲОИ ДИГАРИ
ОЯНДАСОЗИ ПЕШВОИ МИЛЛАТ
Чун сухан аз боби ташаббусҳои Пешвои миллат аст, бояд таваҷҷуҳ дошт, ки
пешниҳодҳову ташаббусҳои ин шахсият ба масъалаи об маҳдуд намешаванд.
Эмомалӣ Раҳмон ҳамчун сиёсатмадори волоназари сатҳи ҷаҳонӣ дар мавриди
мушкилоти дигари сайёра низ ташаббусҳое дорад, ки ҳамовозии байналхалќї
пайдо кардаанд.
Аммо ќабл аз зикри ин ташаббусњо мехоњем ёдовар шавем, ки соҳиби
андешаи ноб ва дорои истеъдоди дарки масоили ҷаҳонӣ будан сифате нест,
ки пас аз чандин сол таҷрибаи роҳбарӣ дар вуҷуди Президенти мо пайдо шуда
бошад. Ӯ аз ҳамон солҳои аввали роҳбарияш, бо назардошти масъулияти бар
дўш гирифтааш нишон додааст, ки ҳамчун сиёсатмадори мудаббир ва роҳбари
дурбин тамоми масоилро ба хубӣ дарк мекунад ва аз қабл барои ҳалли онҳо
пешниҳодҳои худро дорад. Аз љумла бозгардонидани муњољирин ва гурезагони
иљборї ба Ватан, оѓўш кушодан ба сўи мухолифини давлат дар сангинтарин
рўзњои љанги шањрвандї, оғози музокирот бо мухолифин, таъмини сулҳу субот
ва сарҷамъ намудани миллат ва ташаббусњои дигар... Ва чи мисоле қавитар
аз ин, ки коршиносони СММ таҷрибаи сулҳофарии тоҷиконро (ки бегумон
бонӣ ва ҳомии ин раванд Эмомалӣ Раҳмон буду ҳаст) ҳамчун таҷрибаи нодир
пазируфта, дар дигар минтақаҳои даргири олам ҳамчун намунаи сулњофарї
қобили пайравӣ донистаанд!
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон барои ҷалби бештари
ҷомеаи ҷаҳонӣ барои ҳамкорӣ, аз ҷумла, дар самти табодули мол, татбиқи
лоиҳаҳои муштарак ва ғайра охири соли 2002 бо ташаббуси тозатаре сиёсати
«дарҳои боз»-ро эълом дошт. Пўшида нест, ки дањаи аввали Истиќлолият
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дар Тоҷикистон асосан дар роњи ба эътидол овардани вазъият ва тањкими
пояњои давлатдорї сарф шуд. Бо гузаштан аз ин марњила, ки давраи аввали
пас аз истиќлол буд, Тољикистон дарњои худро ба рўи њамаи кишварњои олам
кушод. Роҳбари давлат – Эмомалӣ Раҳмон бо эълони «сиёсати дарњои боз»
равобити байналмилалиро бањри муаррифии Тољикистон дар љањон ва љалби
сармояи хориљї барои бозсозии кишвар оѓоз намуд, ки ин сиёсат имрӯз ҳам
бомуваффаќият идома дорад.
Дар шањри Душанбе дар як ваќт баргузор шудани Њамоишњои cарони
давлатњои cе созмони ќаламрави собиќ Иттињоди Шўравї – Иттињоди
Давлатњои Мустаќил, Иттињоди иќтисодии Авруосиё ва Созмони Ањдномаи
Амнияти Дастаљамъї (5-ум, 6-уми октябри соли 2007), љаласаи навбатии
Шўрои сарони давлатњои аъзои Созмони њамкории Шанхай ва мулоќоти
сељонибаи сарони давлатњои Тољикистон, Афѓонистон, Эрон (28-уми августи
соли 2008), мулоќоти сељонибаи сарони давлатњои Тољикистон, Афѓонистон,
Покистон ва чорљонибаи Тољикистон, Афѓонистон, Покистон ва Федератсияи
Россия (30-юми июли соли 2009), Конфронси илмии байналмилалї бахшида ба
800-солагии Љалолиддини Румї (6-ум, 8-уми сентябри соли 2007), Симпозиуми
байналмилалии «Мероси Абўњанифа ва ањамияти он дар муколамаи тамаддунњо»
бо иштироки зиёда аз 500 олиму мутафаккир ва шахсиятњои барљастаи олами
сиёсат ва илму маърифат аз 50 кишвари љањон (5-уми октябри соли 2009),
иљлоси 37-уми Шўрои вазирони корњои хориљии давлатњои аъзои Созмони
Њамкории Исломї (18-ум, 20-уми майи соли 2010), Конфронси байналмилалии
РЕККА оид ба Афѓонистон бо ширкати намояндагони 75 кишвар ва созмони
байналхалќї (26-ум, 27-уми марти соли 2012), аввалин бор дар Тољикистон
баргузор шудани љашни байналмилалии «Наврўз» бо ширкати роњбарони 4
давлат, намояндагони беш аз 35 мамлакати љањон ва 40 созмони минтаќаиву
байналмилалї (25-уми марти соли 2012), Конфронси байналмилалии сатҳи
баланд доир ба раванди татбиқи амалии Даҳсолаи байналмилалии амалиёт «Об
барои ҳаёт» дар солҳои 2005-2015 бо њузури беш аз 1500 нафар аз 100 кишвари
ҷаҳон ва даҳҳо созмони байналмилалию минтақавӣ (9-11 июни соли 2015),
њамчунин баргузории конфронсу семинар ва симпозиумњои сершумори дигар
гувоњи возењи дастгирї ёфтани ташаббусњои Асосгузори сулњу вањдати миллї,
Пешвои миллат, Президенти љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон ва
табдил ёфтани Тољикистон ба маркази баргузории чорабинињои минтаќавию
љањонист.
Бо ташаббуси Эмомалӣ Раҳмон ва роҳбарони чанд кишвари дигар 23-юми
феврали соли 2010 Маљмааи умумии Созмони Милали Муттањид дар иљлосияи
навбатии 64-уми худ, тањти унвони «Фарњанги љањон» бо аксарияти овозњо рўзи
21 мартро «Рўзи байналмилалии Наврўз» эълон кард.
Ташаббуси дигари Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон вобаста ба пешбурди
Лоиҳаи энергетикии минтақавии “CASA-1000” (CASAREM) байни 4 давлати
Осиёи Марказӣ ва Осиёи Ҷанубӣ - Қирғизистон, Тоҷикистон, Афғонистон ва
Покистон мебошад. Ҳамоҳангиҳои зарурии муштарак аз рӯи лоиҳаи “CASA-
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1000” аз соли 2006 оғоз гардида, марҳала ба марҳала аз сатҳи назария то ба
пояи тарҳи мукаммал ва барои ҳамаи тарафҳои иштироккунандаи он судманд
расонида шуд. Ниҳоят, рӯзи 12 майи соли 2016 дар шањри Турсунзодаи
Тоҷикистон сохтмони ин тарҳ расман оғоз ёфт. Бояд гуфт, лоиҳаи “CASA-1000”
ба ҳайси нахустин тарҳи байниминтақавӣ аз нуқтаи назари ҳуқуқиву молиявӣ
комил ва мутобиқ ба талаботи меъёрҳои байналмилалӣ мебошад. Бунёди зиёда
аз 1342 километр хатҳои интиқоли барқи баландшиддати ҷараёни доимӣ ва
тағйирёбанда, зеристгоҳҳои табдили шиддат, истифодаи таҷҳизоти навтарини
ҷараёни доимӣ дар назар дошта шудааст. Тавассути “CASA-1000” солона то
5 миллиард киловатт-соат нерӯи барқи аз назари экологӣ тоза аз Тоҷикистон
ва Қирғизистон ба Афғонистону Покистон дода мешавад, ки барои таъмини
сулҳу субот ва эҳёи ҳаёти осоишта ва иқтисоди кишварҳои минтақа хизмат
хоҳад кард.
Доираи дигари ташаббусҳои байналмилалии Тоҷикистон ҳалли масъалаҳои
амниятӣ, мубориза бо таҳдиду чолишҳои замони муосир, аз ҷумла терроризм,
тундгароӣ ва гардиши ғайриқонунии маводи мухаддирро дар бар мегирад.
Дар ин самт яке аз масъалаҳои муҳимтарин таъмини амният ва сулҳу субот
дар кишвари ҳамсоя – Ҷумҳурии Исломии Афғонистон аст. Дар робита ба
пешниҳодоту ташаббусҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба таъмини
амнияту субот дар Афғонистон бояд зикр кард, ки бо таваҷҷуҳ ба сарҳади
1400-километра миёни ду кишвар, таъмини сулҳу субот дар ин давлати ҳамсоя
яке аз омилҳои хеле муҳими амнияти кишварҳои ҳамсоя, аз ҷумла Тоҷикистон
мебошад.
Бо дарназардошти он, ки чандин сол инҷониб дар Афғонистон нооромӣ ва
муқовимати мусаллаҳона ҳукмфармост ва танҳо бо роҳҳои низомӣ ҳал намудани
мушкилоти ин кишвар ғайриимкон аст, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
Эмомалӣ Раҳмон таваҷҷӯҳи ҷомеаи ҷаҳониро ба таҷдиди иқтисодӣ-иҷтимоии
кишвари ҳамсоя ҷалб намуд. Дар ин ҷода қабл аз ҳама Тоҷикистон бо кори
амалӣ натиҷаи чунин ташаббусҳоро нишон доданӣ шуд.
Дар дарёи сарҳадии Панҷ бо њамкорї ва кумаки шарикони Тољикистон пайи
ҳам панҷ пули хурду бузург сохта шуд, ки дар ҳаллу фасли мушкилоти аҳолии
ноҳияҳои наздисарҳадии Афғонистон, аз ҷумла, дарёфти ҷои кор, хариди
маводи ғизоӣ ва рӯзгор, доруворӣ, гирифтани муолиҷа дар шифохонаҳои
ноҳияҳои сарҳадии ҷониби Тоҷикистон ва ғайра нақши муҳим мебозанд. Бо
сохта шудани ин пулҳо дар Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ҳамчунин
бозорҳои наздисарҳадӣ ташкил ёфтанд, табодули мол бамаротиб афзуд. Хусусан
баъд аз мавриди истифода қарор гирифтани пули бузурги мошингузари Панҷи
Поён – Бандари Шерхон (соли 2007) табодули мол миёни Тоҷикистону
Афғонистон чанд маротиба афзоиш ёфт.
Дар тақвияти чунин нақшаҳо Тоҷикистон чанд лоиҳаи минтақавии
коммуникатсионӣ пешниҳод кардааст, ки онҳо дар ҳолати амалӣ шуданашон
Афғонистонро тавассути роҳҳои мошингарду оҳан бо кишварҳои ҳамсоя
мепайванданд ва озодона ба ҷанубу шимол, хусусан ба бандарҳои баҳрӣ роҳ
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мекушоянд. Дар баробари ин иқдомҳо соли 2010 ҷониби Тоҷикистон бо
маблағгузории Бонки рушди Осиё сохтмони хати баландшиддати интиқоли
барқро (220 кВт) аз Тоҷикистон то сарҳади Афғонистон ба анҷом. Дар натиҷа
як қисми самти шимоли кишвари ҳамсоя бо барқ таъмин гардид.
Қобили зикр аст, ки Тоҷикистон ташаббусҳои кишварҳои дигарро низ дар
бобати дастгирии Афғонистон мепазирад ва аз онҳо пуштибонӣ мекунад. Ин
аст, ки бо пешниҳоди Тоҷикистон ҷаласаи панҷуми Конфронси байналмилалӣ
барои ҳамкории минтақавии иқтисодӣ бо Афғонистон соли 2011 дар Душанбе
баргузор шуд. Як нуктаи хеле муҳимро низ бояд ёдрас шуд, ки ҳанӯз моҳи
июни соли 1998 дар Маҷмаи Умумии Созмони Милали Муттаҳид Президенти
Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ҷомеаи ҷаҳониро даъват намуда буд, то барои
гирифтани пеши роҳи интиқоли маводи мухаддир ва паҳн шудани он берун аз
марзи Афғонистон дар атрофи ин кишвар “камарбанди амниятӣ” бунёд карда
шавад, то њам ба мардуми Афѓонистон ва њам ба њамсоягонаш хизмат кунад.
Эмомалӣ Раҳмон дар сатҳи фаротар аз минтақа низ ташаббусњое барои
ҳамвор кардани заминаи ҳаёти шоиставу осоишта барои кулли башар матраҳ
кардааст. Аз ҷумла иброз намудааст, ки механизмҳои ҷаҳонӣ ва минтақавии
ҳалли масъалаҳои фарогир, шурӯъ аз Созмони Милали Муттаҳид, Созмони
амният ва ҳамкорӣ дар Аврупо бояд ба талаботи замон мувофиқ гардонида
шаванд. Ба ин хотир, Роҳбари Тоҷикистон роҷеъ ба ислоҳоти сохторӣ ва
фаъолияти СММ, бахусус Шӯрои Амнияти он, САҲА ва дигар созмонҳои
байналмилалию минтақавӣ мавқеи кишвари худро манзур карда буд. Мақсад
аз чунин ташаббусҳо пеш аз ҳама ба вуҷуд овардани шароити хуби зист барои
башарият, таъмини сулҳу субот ва амният дар кишварҳо, ривоҷ додани
ҳамкориҳо ва муносибатҳои самарабахш, саривақт пешгирї намудани зуҳуроти
манфии равандњои иҷтимоӣ, табиӣ ва ғайра мебошад. Шоёни зикр аст, ки
аксари кулли ташаббусҳои Тоҷикистон аз ҷониби кишварҳои дигар дастгирӣ
ёфтаанд ва амалӣ мешаванд. Тоҷикистон бо истифода аз мақому манзалате, ки
тӯли 25 сол касб намудааст, мавқеи худро сол то сол дар арсаи ҷаҳонӣ мустаҳкам
месозад ва дар оянда низ ин сиёсатро собитқадамона пеш хоҳад бурд.
***
Хизматњои Эмомалї Рањмон дар роҳи мусолиҳа ва ба вуҷуд овардани шеваи
нави ҳалли низои дохилӣ, накшгузорӣ дар ҳалли мушкилоти минтақа ва ҷаҳон,
инчунин ҷалби таваҷҷуҳи оламиён ба мушкилоти марбут ба об, экология ва
маводди мухаддир, ки бевосита дар ҳамкорӣ ва ҳусни тафоҳум бо созмонҳои
байналмилалӣ, бахусус СММ амалӣ шудаанд, борҳо мавриди қадрдонӣ дар
хориҷи кишвар қарор гирифтаанд.
Ӯ барои сањми бебањо дар густариши љомеаи умумибашарї ба гирифтани
Ситораи тиллоии Алберт Швейтсер ва унвони фахрии профессори Академияи
умумиљањонии тиб дар соњаи илмњои гуманитарї сазовор дониста шудааст. Ў дар
љањон аввалин сиёсатмадорест, ки чунин мукофоти олиро соњиб гардидааст.
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Конфронси байналмилалии сатҳи баланд оид ба натиҷагирӣ аз татбиқи даҳсолаи
байналмилалии амалиёт ОБ БАРОИ ҲАЁТ 2005-2015 (Душанбе, 9-11 июни 2015)

Аксари коршиносони ҷаҳонӣ инро эътироф мекунанд, ки талошњо ва
ташаббусњои Эмомалї Рањмон дар њаллу фасли масъалањои глобалии олам
нињоят муассиранд. Ў борњо аз минбари баланди Созмони Милали Муттањид
таваљљўњи љомеаи љањониро ба ќазияи Афѓонистон, масъалањои мубориза бо
терроризму экстремизм, рушди нобаробари давлатњои љањон ва ѓайра љалб
кардааст. Аз ин ҷост, ки барои хидматњои басо арзишмандаш дар њусни њамкорї,
таъмини амният, сулњу субот ва тањкими дўстї миёни Љумњурии Исломии
Афѓонистон ва Љумњурии Тољикистон бо нишони олии давлатии «Ќањрамони
миллии Афѓонистон - Ањмадшоњи Масъуд» низ сарфароз гаштааст.
Медали тиллоии «Барои тањкими сулњ ва ризоияти байни халќњо»-и
Федератсияи байналмилалии сулњ ва ризоят дар соли 2005 насиби Президенти
Љумњурии Тољикистон гардид. Бояд гуфт, ки Эмомалї Рањмон дар байни
сарони љумњурињои Иттињоди Давлатњои Мустаќил аввалин касе мебошад, ки
ба гирифтани ин љоиза мушарраф гардидааст.
Моњи ноябри соли 2012 номи Президенти Тољикистон Эмомалї Рањмон
дар фењристи «500 мусулмони бонуфузтарини ҷаҳон», ки Маркази салтанатии
тадқиқоти стратегии исломӣ дар Умон нашр намудааст, љой гирифт. Тавре
мураттибони ин фењрист эълон карданд, 500 мусулмони бонуфузи ҷаҳон аз
миёни уламои исломӣ ва раҳбарони давлатҳое, ки дар эътиқоду эътимод ва
андешаҳои мусулмонон асар гузоштаанд ва ё барои беҳбуди вазъи иқтисодию
иҷтимоии мусулмонон хидмат кардаанд, ҳамасола интихоб мешаванд. Ба
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андешаи коршиносони умури сиёсию иљтимоӣ мавзеъгирии Эмомалӣ Раҳмон
дар ҳимоят аз арзишҳои дини ислом ва интиқодҳояш аз исломситезӣ дар
ҷаҳони Ғарб дар ҳамоишҳои байналмилалӣ, аз ҷумла, иҷлосияҳои Маҷмаи
Умумии СММ ва пуштибонии ӯ аз ҳалли мусолиматомези қазияи Афғонистону
Фаластин ба шомил шудани исми ӯ ба ин феҳрист боис гардидааст. Ҳамчунин
Бузургдошти 1310-умин солгарди мавлуди поягузори мазҳаби ҳанафӣ Имоми
Аъзам ва дар сатҳи байналмилалӣ таҷлил шудани ин ҷашнвора боиси маҳбубияти
Тоҷикистон ва роҳбари он Эмомалӣ Раҳмон дар ҷаҳони ислом шуд.
Дар айни ҳол, дар дохили мамлакат низ мардуми қадршинос ва огоҳи мо
заҳмату талошҳои ин фарзанди барӯманди худро дар ҳалли масоили гуногун
қадрдонӣ намуда, аз онҳо комилан пуштибонӣ мекунад. Дар поёни соли
2015 қабул шудани қонуни ҶТ «Дар бораи Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ
– Пешвои миллат», бегумон, аз рӯйдодҳои хотирмон дар таърихи навини
миллату кишварамон ба шумор меравад. Баррасӣ ва пазируфта шудани он дар
асоси дархосту пешниҳоди мардуми Тоҷикистон шаҳодати меҳру муҳаббат,
садоқат ва арҷгузории бошандагони ҷумҳурӣ дар қиболи хидмату фидокориҳо
ва нақши бузурги Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Ҷаноби Олӣ муҳтарам
Эмомалӣ Раҳмон дар ташаккули давлату давлатдории Тоҷикистон, таъмини
суботу амнияту ваҳдат ва аз ҳама муҳим, умед ба фардои пешрафтаву шукуфони
Тоҷикистони азиз мебошад.
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БОБИ 2.

ТАШАККУЛИ СИЁСАТИ
ХОРИҶИИ ТОҶИКИСТОН ВА
МАРҲИЛАҲОИ РУШДИ ОН
Ќабл аз он, ки дар бораи роњи тайнамудаи сиёсати хориљии Тољикистон
зарфи 25 сол ва мавќеи кишварамон дар љањони имрўза сухан бигўем, бояд
бубинем, ки раванди ташаккули сиёсати хориљии Љумњурии Тољикистон
дар кадом давра оѓоз ёфт ва кадом марњилањоро сипарї намуд, то ба ҷойгоњи
кунуниаш бирасад. Бояд аз назари коршиносона ва диди мунсифона бањо дињем,
ки чи гуна як кишвари ошубзадаву дар њоли љанг қарордошта ба оромтарину
босуботтарин кишвари минтаќа ва яке аз мамлакатњои осоиштаву бонизом
дар љањон табдил ёфт. Бегумон, ин њама дастоварду комёбињои Тољикистон
натиљаи барномарезии даќиќ, талошњои пайгирона ва хизматҳои софдилонаи
фарзанди ќањрамони миллат Эмомалї Рањмон аст.
Нигоҳе аз даричаи имрӯз ба рӯзҳои аввали таъсиси давлатдории тоҷикон
пас аз истиқлол ва ташаккули заминаҳои сиёсати хориҷӣ нишон медиҳад, ки
роҳандозии сиёсати хориҷии ҷумҳурӣ низ дар он шабу рӯз чун ҷузъи раванди
умумии ҳаводиси кишварҳои пасошӯравӣ сурат мегирифт. Тоҷикистон аз 26
феврали соли 1992 ҳамчун иштирокчии Созмони амният ва ҳамкорӣ дар Аврупо
ва аз 2 марти ҳамон сол ба узвияти Созмони Милали Муттаҳид пазируфта шуд.
Вале мутаассифона, ҳукуматдорони вақт натавонистанд низоми муносибатҳои
байналмилалиро дуруст ба роҳ монда, ҷомеаи ҷаҳониро ба танзими вазъи
ноороми ҷумҳурӣ ҷалб созанд. Баръакс, бо васеъ шудани доманаи нооромиҳо
шурӯъ аз тобистони соли 1992, муносибатҳои дуҷонибаи Тоҷикистон бо
кишварҳои хориҷӣ тадриҷан коҳиш ёфта, як қатор намояндагиҳои дипломатии
хориҷӣ ҳайатҳои худро ихтисор ва ё фаъолияташонро дар ҷумҳурӣ муваққатан
қатъ намуданд.
Эмомалӣ Раҳмон аз овони ба вазифаи Раиси Шӯрои Олии Тоҷикистон
интихоб шуданаш, ки моҳи ноябри соли 1992 дар иҷлосияи XVI Шӯрои Олии
Ҷумҳурии Тоҷикистон сурат гирифт, рисолати ҳифзи истиқлолияти ҷумҳурии
тозабунёди тоҷиконро бо дарки комили масъулият барои ояндаи миллату
давлат бар дӯши худ гирифт.
Фосилаи кӯтоҳи вақт собит сохт, ки ӯ дар ҳақиқат давлатдори соҳибтадбир
буда, илоҷи мушкилоти пешомадаро пайдо мекунад. Бо шарофати хиради
фитрӣ, иродаи қавӣ ва хориқаи беназири сиёсии худ, сарвари навинтихоби
ҷумҳурӣ тавонист дар як муддати нисбатан кӯтоҳ асосҳои давлатдории миллиро
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эҳё намуда, шиддати ҷанги бародаркуши шаҳрвандиро дарҳам шиканад ва ба
раванди барқарор намудани ваҳдати миллӣ ва сулҳу субот дар кишвар оғоз
бахшад. Дар ин замина Роҳбари давлат истифодаи самараноки имкониятҳои
байналмилалиро ҷиҳати фурӯ нишондани алангаи ҷанги шаҳрвандӣ ва таъмини
сулҳу субот дар кишвар ба ҳайси вазифаи аввалиндараҷаи сиёсати хориҷӣ
қарор дод. Ӯ зимни аввалин муроҷиатномаи худ ба халқи шарифи Тоҷикистон
аз 12 декабри соли 1992 изҳор намуд, ки барои ба ҷумҳурӣ ёрӣ расонидан ба
Созмони Милали Муттаҳид ва ҷомеаи ҷаҳонӣ муроҷиат хоҳад кард. Ба дунболи
ин дар як муддати кӯтоҳ силсилаи тадбирҳое роҳандозӣ шуданд, ки бар асари
онҳо вазъият тағйир ёфт.
Кишвари мо дар муддати кӯтоҳе ба узвияти созмонњои бонуфузи байналхалќї
пазируфта шуд ва бо аксари мамлакатњои дунё робитањои сиёсї, иќтисодї
ва фарњангї барќарор кард. Каме баъдтар, соли 1994 бо роњи раъйпурсии
умумихалќї ќабул шудани Конститутсия ва интихоби Президенти Љумњурии
Тољикистон боиси боло рафтани эътибори байналмилалии давлат гардид.
Конститутсия Љумњурии Тољикистонро давлати соњибихтиёр, демократї,
њуќуќбунёд, дунявї ва ягона эълон намуда, халќи Тољикистонро ќисми
људонашавандаи љомеаи љањонї муаррифї кард, баробарњуќуќию дўстии
тамоми миллату халќиятњо ва бунёди љомеаи адолатпарварро аз љумлаи
њадафњои волои давлат эълон намуд.
Сиёсати сулњљўёнаи Эмомалӣ Раҳмон мавриди дастгирии на танњо мардуми
шарифи Тољикистон, балки љомеаи љањонї низ ќарор гирифт ва заминаи хубе
шуд барои ба роњ мондани сиёсати хориљї ва ба љањониён муаррифї кардани
давлати тољикон. Ин аст, ки нуфузу обрўи Тољикистон дар арсаи љахонї сол то
сол боло меравад ва кишварњои олам тамоюли худро барои густариши равобит
бо мо эълом медоранд. Имрўз Тоҷикистон бо аксарияти кишварҳои ҷаҳон
муносибатҳои дипломатӣ барқарор намуда, дар њамаи созмонњои минтаќавї
ва аксар созмонњои байналмилалї узвият дорад, аз арзишҳо ва манофеи
миллї дифоъ мекунад, дар масоили љањонї назари худро матрањ месозад ва
пешнињодњои мушаххасро дар бораи њалли ин масоил ба миён мегузорад.
Алҳол Тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ ба сифати кишвари сулҳдӯсту
инсонпарвар, пайрави арзишҳои демократӣ, тарафдори ҳамгироӣ ва ҳамкориҳои
бисёрҷониба шинохта шудааст. Аз ҷониби дигар, Сарвари давлат дар доираи
муносибатҳои байналмилалӣ манфиатҳои давлатӣ ва миллии Тоҷикистонро
дар мадди аввали сиёсати хориҷии кишвар гузошта, тавассути риояи тавозун
дар робитаҳо бо кишварҳои мухталифи дунё тавонист истиқлолияти воқеии
ҷумҳуриро таъмин намояд. Сиёсати хирадмандона ва фарогири Сарвари давлат
имкон фароҳам овард, ки мардуми тоҷик, ба қавли ӯ, «таърихи навини худро бо
дастони хеш навишта, саҳифаҳои гузаштаи пурифтихори аҷдодамонро зинда
гардонад ва бори дигар ба ҷаҳониён собит намояд, ки созандагиву бунёдкорӣ
рисолати суннативу деринаи миллати фарҳангии тоҷик мебошад».
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2,1. ЗАМИНАҲОИ ТАШАККУЛИ
СИЁСАТИ ХОРИҶӢ
Вазорати корҳои хориҷии ҷумҳурӣ 12 майи соли 1944 дар давраи ҷанги
дуюми ҷаҳон таъсис ёфта буд. Соли 1991 ҳангоми соҳибистиқлол шудани
ҷумҳурӣ дар ин вазорат теъдоди умумии кормандони дипломатӣ ва техникӣ
ҳамагӣ ба понздаҳ нафар мерасид. Моҳи январи соли 1992 дар асоси Вазорати
корҳои хориҷӣ Вазорати робитаҳои хориҷӣ таъсис ёфт, ки ҳалли масъалаҳои
вобаста ба ҳамкориҳои иқтисодии хориҷӣ низ ба ӯҳдаи он гузошта шуд. Вале
ин таҷриба дурустии худро собит накард ва моҳи июли ҳамон сол вазорати
зикршуда барҳам дода шуда, дар заминаи он Вазорати корҳои хориҷӣ ва
Кумитаи ҳамкориҳои иқтисодии хориҷӣ таъсис ёфт.
Таҳаввулоти ҷиддӣ дар фаъолияти Вазорати корҳои хориҷӣ пас аз иҷлосияи
XVI Шӯрои Олии ҷумҳурӣ шурӯъ шуд. Бо супориши роҳбари давлат сохтори
ин вазорат, салоҳияту зарфияти он мавриди бознигарӣ қарор гирифт. Дар ин
асос 12 январи соли 1993 бо қарори Шӯрои Вазирони ҷумҳурӣ сохтори нави
дастгоҳи марказии вазорат тасдиқ гардид.
Сарвари давлат ба ташаккули зарфияти кадрии вазорат таваҷҷӯҳи ҷиддӣ
зоҳир намуд, зеро мутахассисони ин соҳа бо таҷрибаи забондонӣ ангуштшумор
буданд. Он вақт дар дастгоҳи марказии Вазорат ҳамагӣ 31 корманд сари кор
буд ва мебоист дар муддати кӯтоҳ ҳайати нав бо мутахассисони варзида пурра
карда шавад. Дар он солҳо бо дастури Роҳбари давлат бо баъзе аз кишварҳои
дӯст роҷеъ ба омода кардан ва бозомӯзии кадрҳои дипломатӣ шартномаҳо ба
имзо расид. Дар солҳои баъдӣ сохтори дастгоҳи марказии Вазорат муносиб бо
пешомадҳои нави сиёсати хориҷӣ инкишоф ёфта, дар таркиби он раёсатҳои
нав кушода шуд.
Аз зумраи аввалин санадҳои муайянкунандати масири сиёсати хориҷии
Тоҷикистон ин Қонун «Дар бораи хизмати дипломатӣ» ва Консепсияи
сиёсати хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон буд. Дар баробари ин, шабакаи васеи
намояндагиҳои дипломатӣ ва муассисаҳои консулии Ҷумҳурии Тоҷикистон
дар хориҷа ба вуҷуд оварда шуд, ки барои таъмин намудани робитаҳои доимӣ
ва пайгирии рафти иҷрои тавофуқҳо бо кишварҳои дӯсту ҳамёр нақши муҳим
мебозад. Ҳамаи ин тадбиру ибтикорҳо ба он овард, ки имрӯз Ҷумҳурии
Тоҷикистон дар сиёсати ҷаҳонӣ ҷойгоҳи худро мустаҳкам намуда, доираи
муносибату ҳамкориҳои худро сол то сол тавсеа мебахшад.
СММ дар аввали соли 1993 Намояндагии худро дар Душанбе таъсис дод ва
Фиристодаи вижаи Дабири кулли СММ оид ба Тоҷикистон таъйин гардид. Бо
дастгирии кишварҳои дӯст ва созмонҳои байналмилалӣ дар самти бозгардондани
гурезаҳо ба ҷойҳои сукунати доимӣ ва барқарор кардани манзилҳо ва иншооти
дар рафти ҷангҳо харобгардида корҳои зиёд ба анҷом расид.
Бешубҳа, соли 1993-ро метавон соли оғози таҷдиди дипломатияи тоҷик
арзёбӣ кард. Дар ин сол ҳамчунин сохтори Вазорати корҳои хориҷӣ таҷдид
гардида, фаъолияти он ба ҳайси мақоми асосии банақшагирӣ ва татбиқи сиёсати
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хориҷии ҷумҳурӣ ба талаботи замон ҷиҳати тавсеа ва тақвияти муносибатҳои
байналмилалии кишвар мувофиқ карда шуд.
Бояд тазаккур дод, ки эҳёи сиёсати хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар
шароите шурӯъ шуд, ки рӯйдодҳои сиёсии кишвар дар солҳои 1991-1992 ва
омилҳои берунае, ки онҳоро ба ҳаракат оварда буданд, ба нуфузи байналмилалӣ,
хусусан ба мавқеи кишварамон дар минтақа халали ҷиддӣ ворид намуда буданд.
Президенти кишвар дар паёми худ ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз
20 апрели соли 2012 оид ба ташаккули сиёсати хориҷии ҷумҳурӣ сухан ронда,
аз ҷумла, чунин иброз намуд: «…ба иллати оғоз ёфтани ихтилофоти дохилӣ,
шиддат ёфтани он ва ниҳоят, забона задану доман паҳн кардани оташи ҷанги
таҳмилии шаҳрвандӣ, раванди шаклгирӣ ва татбиқи сиёсати хориҷии мо бо
мушкилоти зиёди мухталиф рӯ ба рӯ шуд».
Воқеият нишон дод, ки дар доираи равандҳои пурталотуми ҷаҳонишавӣ,
манфиатҳои геополитикии қудратҳои ҷаҳонию минтақавӣ ва муборизаву
рақобати онҳо баҳри манбаъҳои ашёи хом ва сарватҳои табиии сайёра, аз
байн рафтани сарҳадҳои идеологии қаблӣ ҷараёнҳои мухталифи сиёсиву
мазҳабии экстремистӣ ва террористӣ шакли фаромиллӣ пайдо намуда, барои
истиқлолияти кишварҳои алоҳида, аз ҷумла Тоҷикистон хатару таҳдидҳо эҷод
месохтанд. Дар шароити низоми ҷаҳонии бисёрқутба ва мавҷудияти силсилаи
марказҳои қудрати ҷаҳониву минтақавӣ, маҳдуд намудани доираи гардиши
муносибатҳои байналмилалӣ дар атрофи меҳвари танҳо яке аз онҳо ба талаботи
таъмини манфиатҳои миллӣ ва амнияти давлатии кишвар ҷавобгӯ набуд.
Дар ин росто паҳнои тафаккури давлатии Эмомалӣ Раҳмон ҳамчун
сиёсатмадор дар он зоҳир гашт, ки дар иртибот ба рӯйдодҳои марҳилаи аввали
истиқлолияти кишвар ва таҳаввулоти геополитикии замон ҷиҳати ҳимояту
ҳифозати манфиатҳои олии миллӣ зарурати дар муносибатҳои байналмилалӣ
нигоҳ доштани тавозун байни қудратҳои ҷаҳониро саривақт дарк намуд. Ин
нукта аз ҷониби ӯ дар иҷлосияи XVII Шӯрои Олӣ чунин арзёбӣ гашт: «Сиёсати
хориҷии Тоҷикистон дар асоси эҳтироми меъёрҳои умумибашарӣ, принсипҳои
ҳуқуқи байналмилалӣ ва ба мадди назар гузоштани манфиатҳои олии
Тоҷикистон фаъолият хоҳад кард. Тоҷикистон манфиатдор аст, ки сиёсати
мутавозину прагматиро пеш гирад, ки аз пайравии якҷониба холӣ бошад».
Самти мазкур дар нутқи барномавии Сарвари давлат дар ҷаласаи навбатии
парлумони кишвар тақвият дода шуда, заминаи аввалин Консепсияи сиёсати
хориҷии Тоҷикистонро ташкил дод.
Дар баробари ин, дар таърихи навини давлатдории тоҷикон ҳифзу таъмини
манфиатҳои миллӣ, баланд бардоштани обрӯ ва эътибори ҷумҳурӣ дар арсаи
байналмилалӣ, фароҳам овардани шароити мусоиди беруна барои таҳкими
истиқлолияти давлатӣ ва таъмини рушди устувори кишвар ба таври воқеӣ ва
қотеона ба ҳайси ҳадафҳои волотарини сиёсати хориҷии давлат эълом карда
шуданд. Аз ҳамин давра сар карда дар баробари ба роҳ мондани муносибатҳои
афзалиятнок бо кишварҳои Иттиҳоди давлатҳои мустақил, хусусан Федератсияи
Россия ва ҷумҳуриҳои Осиёи Марказӣ, тавсеа ва тақвияти муносибатҳо бо

25
https://bikhon.tj/

дигар кишварҳои ҷаҳон, аз ҷумла, кишварҳои форсизабон, олами ислом ва
ҷомеаи ҷаҳонӣ ба ҳайси меҳвари сиёсати хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор
дода шуд.
Принсипҳои асосии сиёсати хориҷии Тоҷикистон ҳамчун ҷузъи
ҷудонашавандаи стратегияи фарогири рушди кишвар пурра барои ҳалли
масоили афзалиятноки он, аз ҷумла, таҳкими суботу ваҳдати миллӣ, тақвияти
ислоҳоти сиёсию иқтисодӣ, тавсеаи рукнҳои демократии давлатдорӣ ва
ташкили ҷомеаи шаҳрвандӣ, таъмини пешрафти босуръати ҳамаҷониба ва
ноил шудан ба ҳадафҳои стратегии ҷумҳурӣ равона гардиданд.
Марҳилаи аввали татбиқи муваффақонаи ин стратегияи фарогир дар
муносибатҳои байналмилалии ҷумҳурӣ дурустии онро пурра собит сохт.
Минбаъд он бемайлон такмил ёфта, дар маҷмӯъ асоси консепсияи «сиёсати
дарҳои боз»-ро, ки 31 декабри соли 2002 зимни муроҷиатномаи солинавии
Президенти кишвар ба халқи Тоҷикистон эълом шуд, ташкил дод. Дар асоси ин
консепсия Тоҷикистон дар муносибатҳои байналмилалии худ сиёсати хориҷии
бисёрсамта, ботавозун ва прагматикиро роҳандозӣ намуда, тавсеа ва таҳкими
робитаҳои дӯстона ва ҳамкориҳои судмандро бо кишварҳои гуногуни олам ба
роҳ мондааст.
Зарурати баланд бардоштани обрӯи байналмилалии ҷумҳурӣ ва пайдо
намудани мавқеи арзандаи он дар арсаи ҷаҳонӣ дар фаъолияти Эмомалӣ Раҳмон
аз оғоз мавқеи марказиро ишғол менамояд. Ӯ дар нахустмуроҷиатномаи худ
ба мардуми ҷумҳурӣ оид ба ҳадафи ниҳоии ҷомеаи кишвар сухан ронда, онро
чунин арзёбӣ намуда буд: «Дар ниҳояти кор кӯҳандиёри мо, Тоҷикистони азиз,
бояд дар ҷомеаи ҷаҳонӣ ҷои худро ёбад».
Аз ин нигоҳ, тасмимҳои дурнигаронаи Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати татбиқи
бомуваффақияти ислоҳотҳои сиёсӣ ва иқтисодию иҷтимоӣ, бунёди давлати
демократӣ ва ҳуқуқбунёд, рушди ҳамаҷонибаи ҷомеаи демократӣ дар маҷмӯъ
ба сиёсати хориҷии кишвар тақвият бахшиданд. Ба шарофати чунин сиёсати
воқеъбинона Тоҷикистон дар як муддати кӯтоҳ тавонист худро дар арсаи
байналмилалӣ ба сифати кишвари сулҳдӯсту инсонпарвар, пайрави арзишҳои
демократӣ, тарафдори ҳамгироӣ ва ҳамкориҳои бисёрҷониба муаррифӣ
намояд.
Вақте сухан дар бораи ҷомеаи ҷаҳонӣ меравад, бояд пеш аз ҳама онро ба
назар гирифт, ки тамоми ниҳодҳои иқтисодӣ-молиявӣ ва сиёсии ҷаҳони имрӯза
ба ҳам алоқаи ногусастанӣ доранд. Алҳол дар паҳнои сайёра кишвареро пайдо
кардан душвар аст, ки бе ҳамкорӣ бо ҷаҳони беруна пешрафти чашмрас дошта
бошад. Зеро ғояи пешбарандаи замон ва ҷаҳони имрӯза рушд дар заминаи
ҳамкорӣ ва ҳамгироӣ мебошад. Таҷрибаи таърихӣ нишон медиҳад, ки сарфи
назар аз муноқишаҳои сершумори минтақавию этникӣ, ҳисси табиӣ ҷомеаи
ҷаҳониро доимо ба сулҳу субот, оромию ризоият ва ҳамкориҳои мутақобилан
судманд водор месозад. Дар шароити имрӯзаи ҷаҳонишавӣ нақши созмонҳои
байналмилаливу минтақавӣ ҷиҳати ноил шудан ба чунин ҳадафҳо бузург аст.
Бо назардошти ин, Президенти кишвар ҳамкории Тоҷикистонро бо созмонҳои
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байналмилаливу минтақавӣ ҷиҳати пайвастан ба равандҳои глобалии рушди
ҷомеаи ҷаҳонӣ ва изҳори назари ҷумҳурӣ оид ба онҳо, ба ҳайси яке аз бахшҳои
муҳимтарини сиёсати хориҷӣ муайян намуд.
Рушди фарогири кишвар наметавонад аз равандҳои пешрафти тамаддуни
ҷаҳонӣ дар ҷудоӣ сурат бигирад. Иштироки нокифоя ё барканор шудани
Тоҷикистон аз ин равандҳо метавонад кишвари моро аз маркази инкишофи
ҷаҳонӣ фарсахҳо дур андозад. Дар ин ҳол ҷумҳурӣ имкони таъмини самараноки
пешрафти иқтисодӣ, расидан ба рушди устувор ва дар маҷмӯъ баланд
бардоштани некӯаҳволии халқи худро аз даст хоҳад дод. Бо назардошти ин
Сарвари давлати Тоҷикистон дар лоиҳаҳо ва барномаҳои байналмилалие, ки
дар ин самт роҳандозӣ мешаванд, фаъолона ширкат меварзад. Мисоли равшани
ин иштироки Тоҷикистон дар татбиқи Барномаи рушди ҳазорсолаи Созмони
Милали Муттаҳид буда, ҷумҳурӣ дар қатори аввалин кишварҳо авлавияти
ҳадафҳои миллии худро дар асоси принсипҳои ин барнома муайян намуд.
Ноил шудани ҳар як кишвари ҷаҳон ба рушди устувору босубот ба ҳалли
масоили глобалие, ки метавонанд мушкилоти умумисайёравиро ба бор
оваранд, робитаи мустақим дорад. Дар ин росто ташаббусҳои байналмилалии
Президенти Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон бешак аз дарки амиқи ин ҳақиқат
сарчашма гирифта, пеш аз ҳама, ба манфиати мардуми кишвар нигаронида
шудаанд, вале ҳамзамон татбиқи онҳо дар миқёси сайёра ҷавобгӯи манфиатҳои
ағлаби кишварҳои ҷаҳон аст. Аз ҷониби Маҷмааи Умумии Созмони Милали
Муттаҳид дастгирӣ ёфтани силсилаи чунин ташаббусҳо далели он аст, ки ҳалли
ин масоил дархӯри ормони миллионҳо мардуми дунё мебошад. Табиист, ки
чунин ибтикорҳои созанда аз мадди назари ҷомеаи ҷаҳонӣ ва чеҳраҳои сиёсии
баландмақоми арсаи байналмилалӣ берун намондаанд.
Дар ҳошияи Конфронси умумиҷаҳонӣ оид ба иқлим, ки моҳи сентябри соли
2009 дар шаҳри Женеваи Швейтсария баргузор гашт, Дабири Кулли Созмони
Милали Муттаҳид Пан Ги Мун Эмомалӣ Раҳмонро ба ҷаласаи навбатии
Маҷмааи Умумии СММ даъват намуда, зимни ин изҳор дошт, ки «иштироки
Шумо, ҳамчун роҳбари ташаббускор ва ҷонибдори ибтикорҳои СММ, ба ҳалли
масъалаҳои баррасишаванда мусоидат хоҳад кард». Бешубҳа, ин шаҳодати дар
сатҳи баланди байналмилалӣ эътирофу қадрдонӣ гардидани фаъолияти ба
равандҳои ҷаҳони муосир ҳамнабзи Пешвои миллат мебошад.
Дар ҷаҳони муосир ҳамгироӣ ба яке аз омилҳои муҳимтарине табдил ёфтааст,
ки ба рушди устувору босубот, болоравии иқтисодиёт ва таъмини амнияти
кишварҳо дар сатҳҳои ҷаҳонӣ ва минтақавӣ мусоидат менамояд. Бо назардошти
ин Президенти Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон иштироки фаъолонаи ҷумҳуриро
дар фаъолияти сохторҳои бисёрҷонибаи глобалӣ ва минтақавӣ ба ҳайси яке аз
авлавиятҳои сиёсати хориҷии кишвар муайян намудааст.
Бо шарофати ин Тоҷикистон на танҳо аъзои фаъоли чунин созмонҳои
иқтисодию амниятӣ, аз қабили Иттиҳоди давлатҳои мустақил (ИДМ),
Иттиҳоди иқтисодии АвруОсиё (ЕврАзЭС), Созмони амният ва ҳамкорӣ дар
Аврупо (САҲА), Созмони хамкории Шанхай (СҲШ), Созмони Аҳдномаи
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амнияти дастаҷаъмӣ (СААД) мебошад, балки худро муваффақона ба ҳайси
ташаббускори ба вуҷуд овардани форматҳои нави муколама дар доираи
кишварҳои форсизабон (Тоҷикистон, Эрон, Афғонистон) ва кишварҳои
«Чоргонаи Душанбе» (Тоҷикистон, Россия, Афғонистон, Покистон) муаррифӣ
намудааст.
Имрӯз вусъати бемайлони таркибаҳои пурихтилофи раванди ҷаҳонишавӣ,
аз қабили аз байн рафтани сарҳадҳои иттилоотӣ ва ҳамсонсозии арзишҳои
фарҳангию маънавӣ барои ҳувияти милливу давлатии бисёр кишварҳои
дунё хатари воқеиро эҷод намудааст. Дар ҷавоб ба ин зуҳурот, дар равандҳои
иҷтимоӣ-сиёсии кишварҳои мухталиф тамоюлҳои болоравии омилҳои миллӣ ва
фарҳанги анъанавӣ мушоҳида мегардад ва сиёсати сарвари Тоҷикистон ҷиҳати
эҳёи арзишҳои анъанавӣ ва худогоҳии миллию мазҳабии халқи тоҷик маҳз дар
маҷрои ҳамин таҳавуллот ҷараён гирифтаанд. Дар баробари ин, ташаккули
симои давлат ва ҳувияти миллии мардуми он дар арсаи байналмилалӣ низ дар
ин марҳила аҳамияти хосса пайдо менамояд, зеро дар шароите ки равандҳои
ҷаҳонишавӣ фарҳангу арзишҳои тамаддунҳои мухталифро водор ба бархӯрд
намудаанд, ин омилҳо дар таъмини робитаҳои нек ва судманди хориҷӣ нақши
калидӣ пайдо кардаанд.
Ин маънӣ бори дигар дар Паёми Президенти кишвар ба Маҷлиси Олӣ аз
20 апрели соли 2012 чунин таъкид гардид: «Дар шароити ҳассоси имрӯза, ки
мо пешорӯи хатари воқеии бархӯрди тамаддунҳо қарор гирифтаем, шиносоии
бештару фарогири ҷомеаи ҷаҳонӣ бо фарҳангу тамаддуни қадимаи халқи тоҷик
ва дар навбати худ баҳрабардорӣ аз дастовардҳои фарҳангиву илмии дигар
халқҳои ҷаҳон, бахусус дар масъалаҳои истифода аз дастовардҳои ақлонӣ ва
тафаккури инсонӣ аҳамияти рӯзафзун пайдо мекунад».
Дар ин қарина сиёсати муайяннамудаи Сарвари кишвар дар самти тавсеаи
робитаҳои фарҳангию гуманитарӣ ва ибтикорҳои байналмилалии ӯ ҷиҳати дар
арсаи ҷаҳонӣ ҳамчун миллати соҳибтаърих ва мутамаддин муаррифӣ намудани
симои халқи тоҷик гарави ба раванди умумиҷаҳонии мубодилаи дастовардҳои
фарҳангию илмӣ ва маънавию ақлонӣ шомил намудани кишвар мебошад.
Роҳбари давлат зимни суханронии худ дар иҷлосияи XVII Шӯрои Олии
ҷумҳурӣ 26 июни соли 1993 зикр намуда буд, ки «баъд аз иҷлосияи XVI Шӯрои
Олӣ дар сиёсати хориҷии мо марҳалаи нав оғоз ёфт ва ҳоло рафти ташаккули
ҷанбаҳову равияҳои асосии он идома дорад». Дар он нутқи худ Роҳбари давлат
андешаҳояшро роҷеъ ба сиёсати хориҷии Тоҷикистон иброз намуда, зикр карда
буд, ки он «дар асоси эҳтироми меъёрҳои умумибашарӣ, принсипҳои ҳуқуқи
байналмилалӣ ва ба мадди назар гузоштани манфиатҳои олии Тоҷикистон»
роҳандозӣ хоҳад шуд.
Ин фикр дар суханронии ӯ дар ифтитоҳи таҷлили истиқлолияти Ҷумҳурии
Тоҷикистон ва Анҷумани дуюми тоҷикони ҷаҳон 8 сентябри соли 1993
тақвияти бештаре пайдо кард: «Тоҷикистони тозаистиқлол сиёсати хориҷии
худро дар асоси эҳтиром ва эътирофи меъёрҳои байналхалқӣ, принсипҳои
ҳуқуқи байналмилалӣ, дифои манфиатҳои олии Тоҷикистон дар арсаи ҷаҳонӣ,
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тамомияти арзӣ, мудохила накардан ба корҳои дохилии якдигар, баробарҳуқуқӣ
дар муносибати байни ҳамдигар, ҳамкории барои тарафҳо муфид ва судбахш
танзим менамояд.
Танҳо ҳамин гуна сиёсат метавонад амнияти Тоҷикистонро бо роҳҳои
сиёсӣ таъмин созад, барои пешрафти ислоҳоти демократӣ ва равнақу ривоҷи
иқтисодиёт, фарҳанг, илму маорифи он мусоидат кунад, ба ташаккули иқтисоди
бозаргонӣ ва барқарор гардидани муносибатҳои наву босамари Тоҷикистон
бо кишварҳои узви ИДМ ва дигар мамлакатҳои ҷаҳон мадад расонад. Мо дар
заминаи ҳамин усул ва бо дарназардошти манфиатҳои Тоҷикистон ният дорем
бо тамоми кишварҳои ҷомеаи ҷаҳонӣ робитаҳои қавии иқтисодӣ, сиёсӣ ва
фарҳангӣ барқарор намоем».
Дар як нигоҳи куллӣ мебинем, ки Эмомалӣ Раҳмон чи тавр бо тадбиру заковати
хос шароиту заминаҳоро барои рушди сиёсати хориҷӣ қадам ба қадам фароҳам
намуда, ин бахшро аз ҳолати фалаҷгаштаи соли 1992 ба як сиёсати хориҷии
фаъол дар минтақа ва ҷаҳон табдил дод. Шурӯъ аз соли 1993 бо ташаббуси
Роҳбари давлат як қатор санадҳои меъёрию ҳуқуқӣ таҳия ва қабул гардиданд,
ки ба масъалаҳои рушди сиёсати хориҷӣ, таъминоти ташкилӣ ва сохтории он
бахшида шудаанд. Соли 1994 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон қабул
гардид, ки барои рушди мақомоти сиёсати хориҷӣ заминаи асосиро ба вуҷуд
овард. Солҳои 1999 ва 2003 ба Конститутсия баъзе тағйироту иловаҳо ворид
гардида, ҳамчунин санадҳои дигаре таҳия ва қабул шуданд, ки барои татбиқи
сиёсати хориҷӣ аҳамияти хоса доштанд. Аз ҷумла, соли 2002 Консепсияи
сиёсати хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар
бораи хизмати дипломатӣ» қабул гардид, ки ҳам барои муайянсозии самтҳо,
ҳадафҳо, авлавиятҳо, роҳу василаҳо, тактика ва стратегияи сиёсати хориҷӣ
ва ҳам барои мақомоти хизмати дипломатӣ, ки ба хотири амалӣ намудани ин
сиёсат фаъолият мекунад, аҳамияти зиёд дошт.
Дар Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи хизмати дипломатӣ» асосҳои
ҳуқуқӣ, тартиби ташкил додан ва фаъолияти хадамоти дипломатӣ мушаххас
гардиданд. Дар ин қонун хизмати дипломатии ҷумҳурӣ ба сифати яке аз
намудҳои хизмати давлатӣ муайян гардидааст, ки сиёсати хориҷиро пеш бурда,
манфиатҳои давлатро дар соҳаи муносибатҳои байналмилалӣ ҳифз мекунад.
Ин қонун хизмати консулиро чун ҷузъи хизмати дипломатӣ муайян кардааст.
Дар ин қонун низоми мақомоти хизмати дипломатии Тоҷикистон, вазифаҳои
хизмати дипломатӣ, доираи фаъолияти хизмати дипломатӣ, сохтори хизмати
дипломатӣ ва ташкили фаъолияти он, масъалаҳои кадрӣ (ҳайати кадрӣ,
мансабҳо, таъйинот, тартиби фаъолият, тайёрии касбӣ ва ғ.), номгӯи рутбаҳои
дипломатӣ, тартиб ва мӯҳлати додани онҳо, ҳуқуқу вазифаҳо, ҳавасмандгардонӣ
ва масъулияти кадрҳои дипломатӣ, кафолату ҷуброн ҳангоми кор дар хориҷа,
муносибатҳои меҳнатӣ, музди меҳнат, таъмини нафақа ва ҳифзи иҷтимоии
кормандон, инчунин қатъ кардани фаъолияти хизмати дипломатӣ муайян
шудаанд.
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Баъдтар дар асоси ин қонун санадҳои дигар, аз қабили фармонҳои
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи тасдиқи Низомномаи тартиби
додани рутбаҳои дипломатӣ (25 апрели соли 2007) ва дар бораи муқаррар
кардани изофапулӣ барои донистани забонҳо ба кормандони хизмати
дипломатии Ҷумҳурии Тоҷикистон қабул гардиданд, ки мақсад аз онҳо,
дастгирӣ ва ҳавасмандгардонии кормандони хизмати дипломатӣ мебошад.
Шоистаи зикр аст, ки ин қонун хизмати дипломатии Тоҷикистонро ба шакли
муайян дароварда, бисёр масъалаҳои то он замон баҳсталабро аз миён бардошт
ва фаъолияти Вазорати корҳои хориҷӣ ва муассисаҳои хориҷии ҷумҳурӣ ба
маҷрои муайян ворид шуд.
Санади муҳиме, ки бо мақсади таъмини фаъолияти вазорат барои чанд сол
ва таҳаввулоти зина ба зинаи он қабул гардид, Консепсияи таҷдиди сохтори
Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад, ки бо қарори
Ҳукумати ҷумҳурӣ аз 31 августи соли 2007 қабул гардида, рушди Вазоратро
то соли 2020 бо дарназардошти пешрафти кишвар ва таҳаввулот дар сиёсати
ҷаҳонӣ таъмин месозад. Консепсияи мазкур имконият фароҳам овард, ки
Вазорат ҳамзамон бо васеъ шудани самтҳои фаъолияташ тағйироти заруриро
дар сохтори худ амалӣ намуда, барои ин мутахассисонро омода созад.
Бо таваҷҷуҳ ба шароити нави ҷаҳонӣ ва хусусиятҳову афзалиятҳои муосири
Тоҷикистон Консепсияи нави сиёсати хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар
соли 2015 қабул гардид. Он санади асосии муайянкунандаи хати машйи
сиёсати хориҷии кишварамон маҳсуб мешавад ва таъкид менамояд, ки
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мувофиқи салоҳияти конститутсионии
худ самтҳои асосии сиёсати хориҷии кишварро муайян намуда, чун сарвари
давлат Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар муносибатҳои байналмилалӣ намояндагӣ
мекунад. Вазорати корҳои хориҷӣ мустақиман раванди сиёсати хориҷиро
амалӣ намуда, нақши ҳамоҳангсози фаъолияти мақомоти давлатии ҳокимияти
иҷроияи Тоҷикистонро дар дохил ва берун аз кишвар дар мавриди масъалаҳои
сиёсати хориҷӣ ба уҳда дорад.
Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти ҶТ, муҳтарам
Эмомалӣ Раҳмон таи солҳои гуногун, ҳамзамон бо ташаббусҳои оламгир ва
баромаду суханрониҳо дар минбарҳои бузургӣ ҷаҳонӣ, бо таълифи китобҳои
арзишманд, ки бо чандин забон тарҷума ва дар саросари олам паҳн гаштаанд,
тоҷикон ва Тоҷикистонро барои ҷаҳониён муаррифӣ кардааст. Аз ҷумла,
«Тоҷикистон: чаҳор соли истиқлолият ва худшиносӣ» (1995), «Тоҷикистон:
дар роҳи демократия ва ҷомеаи мутамаддин» (1996), «Тоҷикон дар ойинаи
таърих: аз Ориён то Сомониён», «Тоҷикистон дар остони фардо» (1997),
«Истиқлолияти Тоҷикистон ва эҳёи миллат» (2002).
Ҳамин тариқ, халқи тоҷик таҳти сарварии фарзанди миллатдӯст ва сарсупурдаи
худ Эмомалӣ Раҳмон дар дарозои 25 соли Истиқлолият ин роҳи басо душвор
ва мураккаби таърихи худро бо сарбаландӣ тай кард ва Тоҷикистонро дар
арсаи байналмилалӣ ҳамчун кишвари воқеан соҳибистиқлол муаррифӣ намуд.
Алҳол ҷумҳурӣ дар байни дигар кишварҳои ҷомеаи ҷаҳонӣ ҷои сазовори худро
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пайдо намуда, ҳамчун узви комилҳуқуқи созмонҳои бонуфузи байналмилалӣ
пазируфта шудааст.
Сиёсати хориҷии Тоҷикистон, ки тавассусти иштироки фаъолу муассир дар
равандҳои бисёрҷанбаи минтақавию глобалии ҷаҳони имрӯза муваффақона
роҳандозӣ мегардад, ба баланд шудани нуфузи кишвар дар арсаи байналмилалӣ
мусоидат мекунад. Бо туфайли ин сиёсат имрӯз саҳми ҷумҳурӣ дар амалӣ
намудани ҳадафҳои глобалии ҷаҳони муосир – таъмини амният ва сулҳу субот,
ҳаёти осоишта ва созанда дар паҳнои сайёра аз ҷониби ҳамёрони минтақавию
байналмилалӣ ва дар маҷмӯъ ҷомеаи ҷаҳонӣ эътироф карда шудааст.

2,2. ЊАВЗАЊО ВА САМТЊОИ
АСОСИИ СИЁСАТИ ХОРИҶӢ
Ин нукта мусаллам аст, ки пешбурди сиёсати хориљии муваффаќ ва мутобиќ
бо ниёзњову манфиатњои миллї бе доштани заминаи ќавии њуќуќї ва мушаххас
будани самтњои њамкории хориљї муяссар намегардад. Роњбарияти љумњурї
њангоми таҳияи сиёсати хориҷӣ ба ин натиља расид, ки барои амалӣ кардани
ин мақсад таҳияи санади алоҳида – Консепсияи сиёсати хориҷии Ҷумҳурии
Тоҷикистон зарур аст. Сарвари давлат қисмати муҳими суханронии худро дар
иҷлосияи XVIII Шӯрои Олии ҷумҳурӣ 28 декабри соли 1993 ба роҳу усулҳои
пешбурди сиёсати хориҷӣ бахшида, зарурати таҳияи консепсияро махсус
таъкид намуд. Ӯ гуфт, ки тавассути чунин консепсия «мо бояд равшан тасаввур
карда тавонем, ки фаъолияти давлатамон дар арсаи байналмилалӣ ба кадом
тарафҳо ва ба чи тарзе ҷараён гирад». Зимни ин, Роҳбари давлат панҷ ҳавзаеро
дақиқ намуд, ки дар он вақт Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯи маҳалли ҷуғрофӣ,
мавқеи геополитикӣ ва манофеи иқтисодиаш дохил мешуд ва аз ин ҷиҳат бояд
ҳангоми таҳияи консепсия ба назар гирифта мешуданд:
-њавзаи якум Иттиҳоди давлатҳои мустақил, ки бо вуҷуди душвориҳои
солҳои аввали ташаккулаш ба сӯи таҳкими равобити ҳамаҷиҳата тамоюли
ботинӣ дорад;
-њавзаи дуюм Осиёи Марказї, ки кунун рӯ ба ҳамгироии иқтисодию сиёсӣ
дорад;
-њавзаи сеюм фазои зисту амали кишварҳои ҳамсояи форсизабон, ки ҳануз
ба ягон иттиҳоди муштараки сиёсӣ ё иқтисодӣ нарасида бошанд ҳам, онҳоро
на фақат ҳамбастагии таърихӣ ва динию фарҳангӣ, балки дурнамои воқеии
рушди миллӣ ба ҳам наздик месозад;
-њавзаи чорум доираи нуфузи давлатҳои мусалмоннишини Шарқ аст, ки бар
асоси иштирокоти динию таърихӣ метавонанд ҳамкориҳои самарборе ба роҳ
андозанд;
-ҳавзаи панҷум ҷомеаи байналмилалї, ки ҳамбастагии зоҳириву ботиниаш
беш аз пеш қувват мегирад ва ҳам оҳиставу пайваста ба сӯи тамаддуни воҳиди
умумибашарӣ роҳ мепаймояд.
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Бо дастур ва ҳидоятҳои Сарвари давлат вазорату идораҳои дахлдор ба таҳияи
Консепсияи сиёсати хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон шурӯъ карданд. Зарур ба
ёдоварист, ки он вақт ҷумҳурӣ дар вазъияти душворе қарор дошт ва ҳамзамон бо
ҳаллу фасли чунин мушкилоти дохилӣ, аз қабили фурӯ нишондани муқовимати
мусаллаҳона, баргардондани гурезаҳо ва муҳоҷирони иҷборӣ ба ҷойҳои муқимӣ,
барқарор кардани хоҷагии халқи харобгардида, раванди роҳандозӣ намудани
ислоҳоти конститутсионӣ шурӯъ шуда буд. Ҳукумати мамлакат ҷараёни
барқарорсозии суботу амният ва эҳёи давлатдориро ҳамаҷониба идома дод ва
6 ноябри соли 1994 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон тариқи раъйдиҳии
умумихалқӣ қабул гардида, барои таҳияи дигар санадҳои қонунгузорӣ асос
гузошт.
Роҳбари давлат ҳангоми таҳияи Конститутсияи нав ҳамчунин ба ҷойгоҳи
Тоҷикистон дар ҷомеаи байналмилалӣ чун давлати демократӣ, ҳуқуқбунёд ва
дунявӣ таваҷҷӯҳи махсус зоҳир намуда, таъкид карда буд, ки мазмуну мундариҷаи
ин санади муҳим бояд пурра ҷавобгӯи ҷомеаи пешрафта ва мутамаддин бошад.
Дар Конститутсия масъалаҳои марбут ба сиёсати хориҷии давлат инъикоси худро
ёфтанд. Дар моддаи 11 он зикр гардидааст, ки «Тоҷикистон сиёсати сулҳҷӯёнаро
ба амал татбиқ намуда, соҳибихтиёрӣ ва истиқлолияти дигар давлатҳои ҷаҳонро
эҳтиром менамояд ва муносибатҳои хориҷиро дар асоси меъёрҳои байналмилалӣ
муайян мекунад». Ин ҳуҷҷат пешбинӣ кардааст, ки «Тоҷикистон вобаста ба
манфиатҳои олии халқ метавонад ба иттиҳодияҳо ва ташкилотҳои байналмилалӣ
дохил шавад, аз онҳо барояд, бо кишварҳои хориҷӣ робита намояд».
Дар қонуни асосии кишвар ҳамчунин масъалаҳои шаҳрвандӣ, вазъи ҳуқуқии
шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони бешаҳрванд, ваколати Президент ва шохаҳои
ҳокимият роҷеъ ба ҳаллу фасли масъалаҳои марбут ба сиёсати хориҷӣ муайян
шудаанд. Бо қабул шудани Конститутсия самтҳои асосии сиёсати давлат муайян
гардида, имконият ба вуҷуд омад, ки мутобиқи талаботи он дигар санадҳои
қонунгузорӣ таҳия карда шаванд.
Пас аз имзои Созишномаи умумии истиқрори сулҳ ва ризоияти миллӣ дар
Тоҷикистон 27 июни соли 1997, давраи дуюми амалӣ намудани санадҳои
қабулшуда пеш омад, ки барои ин Комиссияи оштии миллӣ таъсис ёфт ва дар
давоми қариб се соли дигар вазифаҳои худро ба иҷро расонида, фаъолияти
худро қатъ кард. То ин муддат давлатҳои хориҷӣ дар муносибат бо Тоҷикистон
эҳтиёткорӣ нишон дода, ба корҳои ҷиддитар, аз қабили сармоягузорӣ, амалӣ
намудани лоиҳаҳои иқтисодӣ, кушодани корхонаҳои муштарак даст намезаданд.
Муносибати кишварҳое, ки нисбат ба Тоҷикистон таваҷҷӯҳи зиёд доштанд,
аксаран дар дастгирии сиёсӣ, гузаронидани машваратҳо ва расонидани кумакҳои
башардӯстона ва техникӣ маҳдуд мешуд. Аз ин хотир, роҳбарияти ҷумҳурӣ бо
назардошти ин воқеият таҳияи санадҳои танзимкунандаи сиёсати хориҷиро
давра ба давра амалӣ мекард. Соли 1999 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар
бораи шартномаҳои байналмилалии Ҷумҳурии Тоҷикистон» қабул гардид, ки
тартиби таҳиясозӣ, имзогузорӣ, ба тасвиб расонидан ва дигар амалҳои вобаста
ба санадҳои байналмилалиро ба танзим даровард.
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Соли 2002 Консепсияи сиёсати хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон қабул гардид,
ки дар он моҳияту мундариҷа ва дурнамои сиёсати хориҷии ҷумҳурӣ, роҳу
василаҳо ва усулҳои амалисозиву самтҳои авлавиятноки он инъикос ёфт. Дар
ин санади муҳим доираи манфиатҳои кишвар, минтақаҳои ҳамкорӣ, давлатҳои
шарик ва дигар масъалаҳои муҳими пиёда кардани сиёсати байналмилалӣ ҷойи
худро ёфтанд. Муайян гардид, ки сиёсати хориҷии Тоҷикистон бисёрсамта ва
сулҳхоҳона буда, ҷумҳурӣ ҳамкориҳои дуҷониба ва бисёрҷонибаро бо кишварҳои
хориҷӣ дар асоси эҳтироми истиқлоли давлатии ҷонибҳо, баробарӣ, дахолат
накардан ба корҳои дохилии ҳамдигар, бо назардошти манфиатҳои тарафҳо
ба роҳ мемонад. Тоҷикистон бо ҳар давлати хоҳишманде, ки ин принсипҳоро
эътироф менамояд, муносибату ҳамкорӣ мекунад. Ҳамзамон дар назар дошта
мешавад, ки ин ҳамкориҳо бар зарари кишварҳои дигар набошанд.
Дар табрикоти солинавии худ ба муносибати фарорасии соли 2003 Эмомалӣ
Раҳмон эълом дошт, ки «мо дар сиёсати хориҷии худ сиёсати дарҳои бозро
интихоб кардем». Роҳбари давлат зикр кард, ки «мо минбаъд ҳам муносибатҳои
хайрхоҳона ва дӯстона, ҳамкориҳои мутақобилан судмандро бо ҳамаи давлатҳо,
қабл аз ҳама ҳамсояҳои наздик, яъне кишварҳои Осиёи Марказӣ рушд хоҳем
бахшид».
Дар ин миён, роҷеъ ба ташаккули асосҳои ҳуқуқии амалисозии сиёсати
хориҷии Тоҷикистон кор дар чанд самт идома ёфт:
Самти якум: дар Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар гардид,
ки санадҳои ҳуқуқи байналмилалии эътирофнамудаи Тоҷикистон қисми
таркибии низоми ҳуқуқии ҷумҳурӣ мебошанд ва дар ҳолати мувофиқат
накардани қонунҳои ҷумҳурӣ бо санадҳои эътирофшудаи ҳуқуқи байналмилалӣ
меъёрҳои санадҳои ҳуқуқи байналмилалӣ амалӣ мешаванд. Тоҷикистон бо
дарназардошти доираи манфиатҳои худ ва заруратҳои пешомада ба чандин
конвенсияҳо ва дигар санадҳои байналмилалӣ пайваст, ки ба пешбурди сиёсати
хориҷии Тоҷикистон таъсири амиқи худро мерасонанд.
Ҳамчунин дар доираи муносибатҳои дуҷониба ва бисёрҷониба бо кишварҳои
ҳамёр санадҳои зиёде ба имзо расид, ки барои роҳандозии ҳамкориҳо дар
самтҳои гуногун заминаи устувор ба вуҷуд оварданд. Роҳбари давлат ҷонибдори
коргирӣ аз меъёрҳои ҳуқуқи байналмилалӣ дар тамоми ҷаҳон мебошад. Ӯ
роҷеъ ба ин мавзӯъ дар Паёми худ ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон
аз 16 апрели соли 2005 чунин гуфта буд: «Мо ҷонибдори низоми одилона ва
устувори ҷаҳонӣ бар асоси усул ва меъёрҳои ҳуқуқи байналмилалӣ, қабл аз
ҳама баробарҳуқуқии ҳамаи субъектҳои равобити байналмилалӣ ва риояи
соҳибихтиёрии давлатҳо мебошем, ки дар танзими он Созмони Милали
Муттаҳид ҳамчун созмони ягонаи универсалии ҷаҳон бояд нақши марказӣ
дошта бошад. Ин низом ҷавобгӯи манфиатҳои олии ҳамаи халқҳо ва кишварҳо,
амният ва суботи ҷаҳонӣ мебошад. Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки хориҷ шудан
аз доираи ҳуқуқи байналмилалӣ ва нодида гирифтани баъзе принсипҳои
бунёдии он барои минтақаҳо ва кишварҳои зиёд сабабгори мушкилот ва
проблемаҳои ҷиддӣ мегардад».
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Самти дуюм: Тоҷикистон зимни таҳия ва қабули санадҳои қонунгузорӣ
ба назар гирифтани талаботи меъёрҳои ҳуқуқи байналмилалӣ ва робитаҳои
хориҷии ҷумҳуриро ба таҷрибаи маъмулӣ табдил дод, ки чунин муносибат
мазмуну мундариҷаи санадҳоро сифатан боло бурд. Миёни онҳо доираи васеи
санадҳоро роҷеъ ба ҷалби сармояи хориҷӣ, кушодани корхонаҳо бо иштироки
хориҷиён, доир ба масъалаҳои шаҳрвандӣ, тартиби будубоши шаҳрвандони
хориҷӣ дар Тоҷикистон, дар бораи гурезаҳо ва ғайра номбар кардан мумкин аст,
ки масъалаҳои зиёди марбут ба сиёсати хориҷии ҷумҳуриро танзим мекунанд.
Самти сеюм: доир ба амалӣ кардани сиёсати хориҷӣ шурӯъ аз Конститутсияи
ҷумҳурӣ санадҳое қабул гардиданд, ки дар онҳо мақомоти дахлдор, ваколатҳои
онҳо ва роҳу василаҳои роҳандозӣ намудани сиёсати байналмилалӣ муайян
шуданд. Масалан, дар Конститутсия ваколатҳои Президент, Парлумон ва
Ҳукумати ҷумҳурӣ роҷеъ ба ин масъала мушаххас шуданд. Баъдтар Қонуни
Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи хизмати дипломатӣ» (2002), фармонҳои
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи кушодани сафоратхонаҳо дар
кишварҳои хориҷӣ, дар бораи тасдиқ намудани низомномаҳо дар бораи
Сафорати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Сафири Фавқулода ва Мухтори Ҷумҳурии
Тоҷикистон, дар бораи тасдиқ намудани Муқаррароти умумии таҷрибаи ягонаи
ташрифотии Ҷумҳурии Тоҷикистон, як зумра қарорҳои ҳукумати кишвар барои
фаъолияти Вазорати корҳои хориҷӣ, дигар хадамоти дипломатии ҷумҳурӣ,
намояндагиҳои дипломатии Тоҷикистон дар хориҷа, инчунин соири вазорату
муассисаҳое, ки ба робитаҳои хориҷӣ сару кор доранд, заминаи устувори
ҳуқуқӣ ба вуҷуд оварданд.
Самти чорум: аз соли 2000 инҷониб ҳар сол Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо Паём оид ба самтҳои
асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ муроҷиат мекунад. Роҳбари давлат
дар бахши сиёсати хориҷӣ муҳимтарин масъалаҳо ва вазифаҳоро мушаххас
намуда, роҷеъ ба проблемаҳои рӯзмарраи ҷаҳонӣ ва минтақавӣ назари худро
иброз медорад. Назари Роҳбари давлат нисбати масъалаҳои байналмилалӣ
чун роҳнамо хизмат намуда, дастуру супоришҳои ӯ ба нақшаҳои корӣ ворид
мешаванд ва мавриди иҷро қарор мегиранд.
Ҳамин тариқ, таҳти роҳбарии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ
Раҳмон заминаҳои назариявӣ ва ҳуқуқии сиёсати хориҷии Ҷумҳурии
Тоҷикистон фароҳам оварда шуда, барои амалӣ намудани онҳо шароити
зарурӣ низ муҳайё гардид. Президенти Тоҷикистон дар Паёми навбатии худ ба
парлумони кишвар моҳи апрели соли 2012 бо ишора ба замони соҳибистиқлолии
ҷумҳурӣ зикр кард: «ба мо муяссар шуд, ки асосҳои сиёсати хориҷии мустақили
кишварро шакл диҳем, усули пойдор ва анъанаҳои арзишманди онро муайян
кунем ва асли «ҳамкорӣ бо ҳамаи мардуми ба мо некхоҳ»-ро шиори кори худ
намоем. Идомаи мантиқии ин сиёсат, ки мо онро бо номи «дарҳои кушода»
муаррифӣ кардем, низ ба эҳёи равобити қадимаи фаромӯшшуда ва ҳам ба
дарёфти ҳамшарикону ҳамёрони ҷадиди ғайримаъмул дар арсаи байналмилалӣ
мусоидат намуда, ҷиҳати рушди кишвар имкониятҳои нав ба вуҷуд овард».
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Дар баробари ин, Роҳбари давлат таъкид бар он дошт, ки «дар ҳама ҳолат
ва дар ҳар гуна вазъият ҳимояву ҳифозати манфиатҳои олии миллӣ иборат аз
таъмини истиқлолу озодӣ, тамомияти арзӣ ва суботи сиёсӣ, ваҳдати миллӣ ва
рушди устувори кишвар меҳвари фаъолияти сиёсии моро ташкил медиҳад».
Эмомалӣ Раҳмон аз оғози роҳбарӣ бар кишвар дар шароити мураккаби
онвақтаи ҷумҳурӣ бо назари нав ба сиёсати хориҷии Тоҷикистон рӯ овард.
Қадамҳои нахустин ба он равона шуданд, ки имкониятҳои сиёсати хориҷӣ барои
ҳаллу фасли мушкилоти дохилӣ истифода шавад. Дуруст аст, ки сиёсати хориҷӣ
чун идомаи сиёсати дохилӣ маънидод мешавад, вале он вақт вазъияти кишвар
ба дараҷае мураккабу хатарзо ва буҳронӣ буд, ки ба назар мерасид, гӯё сиёсати
дохилӣ аз сиёсати хориҷӣ вобастагӣ дошт. Дар ҳаллу фасли мушкилоти гурезаҳо ва
баргардондани онҳо ба Ватан, барқарор намудани хонаву иншооти харобгардида,
таъмини мардум бо маводи ғизоӣ, доруворӣ ва ғайра дастгирии хориҷиён хеле
васеъ буд. Сипас ҷараён додани музокироти сулҳи тоҷикон ва амалӣ намудани
санадҳои имзошуда ҳамчунин бо дастгирии СММ ва кишварҳои хориҷӣ сурат
гирифт.
Роҳбари давлат тамоми имконоти дастрасро истифода намуда, ин кумакҳоро
ба ҷумҳурӣ ҷалб кард ва қадам ба қадам мушкилоти мавҷудро коҳиш дод. Дар
баробари ин, корҳо дар чанд самт сурат гирифта, оқибат пойгоҳи мустаҳкаме
барои амалӣ намудани сиёсати хориҷӣ ба вуҷуд оварда шуд:
- ба вуҷуд овардани асосҳои ҳуқуқӣ ва назариявии сиёсати хориҷӣ;
- мушаххас намудани салоҳияти мақомоту сохторҳои давлатӣ роҷеъ ба
масъалаҳои сиёсати хориҷӣ;
- рушди Вазорати корҳои хориҷӣ ва таъсис додани муассисаҳои хориҷии
ҷумҳурӣ;
- мушаххас намудани амалияи ягонаи ташрифоти давлатӣ;
- ба вуҷуд овардани шароит барои баргузор намудани чорабиниҳои
байналмилалӣ.
Табиист, ки њар кишваре барои њузур ва наќшофарї дар сањнаи љањонї ниёз
ба заминањои њуќуќие дорад, ки њам манфиатњои миллиро дар тамоми арсањо
њимоят кунанд ва њам бо меъёрњои байналмилалї мутобиќат дошта бошанд.
Ин аст, ки бо ҳидоят ва роҳнамоии хирадмандонаи Пешвои миллат муњтарам
Эмомалї Рањмон заминањои њуќуќии робитањои хориљӣ мувофиќ бо талаботи
замон ва ниёзњои Тољикистон ба вуљуд омада, бо мурури замон мукаммал
гардиданд.

2,3. ТАШКИЛЁБӢ ВА РУШДИ
ХАДАМОТИ КОНСУЛӢ
Хидматрасонии консулӣ ҳамчун яке аз самтҳои калидии сиёсати хориҷии
кишвар дар ҷодаи ҳимояи ҳуқуқ ва манфиатҳои шаҳрвандон, дар маҷмӯъ
давлати Тоҷикистон, ба монанди дигар самтҳои сиёсати хориҷӣ маҳз дар
даврони Истиқлол мукаммал гардида, марҳила ба марҳила рушд ёфт.
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Ташаккул ёфтани институти консулӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба солҳои
90-уми асри гузашта рост меояд. Дар он марҳилаи ҳассоси таърихӣ, ки дастёбии
ҷумҳурӣ ба истиқлолият, фурӯпошии Иттиҳоди Шӯравӣ, оғози ҷанги шаҳрвандӣ
дар кишварамон ва раванди хотимаи он, замони музокироти миёни тоҷикон ва
марҳилаи баъдиҷангиро дарбар мегирад, институти консулӣ дар асоси таљрибаву
санадњои байналмилалї ва дохилї рушд ёфт. Ин аст, ки институти консулӣ
тибқи талаботи замон ҳамчун қисми ҷудонашавандаи дастгоҳи сиёсати хориҷии
Ҷумҳурии Тоҷикистон то ба имрўз чандин марҳиларо паси сар намудааст.
Аввалин муассисаи консулии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар хориҷа соли 1996
дар шаҳри Толиқони Ҷумҳурии Исломии Афғонистон таъсис дода шуда буд.
Вазифаи ниҳоят муҳим ва аввалиндараҷаи ин муассисаи консулӣ дар он давру
замон таъмин намудани шароит ва њифзу ҳимояи ҳамватанонамон - гурезаҳои
тоҷик, ҳамчунин мусоидат ба баргардонидани онҳо ба Ватан буд.
Ба ҳамин тартиб, солҳои баъдӣ муассисаҳои консулӣ ва ё дар шакли як
масъули ин самт дар доираи намояндагиҳои расмии дипломатии Ҷумҳурии
Тоҷикистон дар кишварҳои хориҷӣ мутобиқи талаби замон таъсис ёфтаву
ба фаъолият шурӯъ намуданд. Агар дар марҳилаи аввали таъсисёбии худ
муассисаҳои консулӣ вазифаҳои ҷорӣ, аз қабили расонидани кӯмаку дастгирӣ ба
гурезагони тоҷикистониро дар кишварҳои иқомат бар дӯш доштанд, баъдан ба
ироаи тамоми хизматгузориҳои консулӣ, ки тибқи муқаррароти байналмилалӣ
ҳастанд, шурӯъ намуданд. Муассисаҳои консулӣ, инчунин ба тоҷикистониҳои
русзабон, ки ба хориҷ рафта буданд, хизмат мерасонданд.
Марҳилаи басо муҳим ва фарогир барои консулҳои тоҷик ин замони ба
вуҷуд омадани диаспораи миллии тоҷикистониҳо дар кишварҳои хориҷӣ, ба
миён омадани равандҳои муҳоҷирати меҳнатии шаҳрвандони кишвар буд, ки
то имрӯз ин самт яке аз самтҳои муҳимми хадамоти консулист. Зеро ҳадафи
асосии кор бо ҳамватанон дар хориҷи кишвар бо самтҳои афзалиятноки
сиёсати дохилию хориҷии кишвар, аз ҷумла роҳандозии чораҳои муассир барои
такмили ќонунгузорӣ, андешидани тадбирҳои лозима бо мақсади дастгирӣ ва
ҳавасмандгардонии соҳибкорӣ, ҷалби бештари сармоягузорон, ба хусус ҷалби
сармояҳои ҳамватанони бурунмарзӣ ба соҳаҳои мухталифи иқтисоди миллӣ ва
ташкили ҷойҳои нави корӣ дар кишвар созгор мебошад.
Дар ибтидои солҳои 2000-ум дар ҳошияи равобити Ҷумҳурии Тоҷикистон бо
Федератсияи Россия, Ҷумҳурии Қазоқистон, Ҷумҳурии Белорус ва Ҷумҳурии
Украина масъалаи муҳоҷирати меҳнатии шаҳрвандони мо ба ин кишварҳо
вусъат пайдо кард. Яке аз мавзӯъҳое, ки дар доираи муносибатҳои дуҷонибаи
кишварҳои мо аз он замон пайваста баррасӣ мешаванд, ин ҳаллу фасли
масъалаи муҳоҷирони меҳнатӣ ва ҳифзи ҳуқуқи онҳо дар ин кишварҳо мебошад.
Ҳукумати Тоҷикистон дар масъалаи муҳоҷирати меҳнатӣ, аз ҷумла дар самти
ҳимояи ҳуқуқи иҷтимоии муҳоҷирон, тавассути муассисаҳои консулӣ ва дигар
сохторҳои муҳоҷиратӣ, аз қабили намояндагии Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва
шуғли аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Федератсияи Россия оид ба муҳоҷират
то имрӯз корҳои зиёдеро ба анҷом расонидааст.

36
https://bikhon.tj/

Дар самти танзими сиёсати муҳоҷирати меҳнатӣ пояи шартномавӣ-ҳуқуқии
мусоид байни Ҷумҳурии Тоҷикистон, Федератсияи Россия ва Қазоқистон дар
сатҳи дуҷониба фароҳам оварда шудааст. Вазорати корҳои хориҷӣ дар асоси
дастуру супоришҳои роҳбарияти олии кишвар пайваста талош меварзад, ки
фаъолияти намояндагиҳои дипломатӣ ва муассисаҳои консулии Ҷумҳурии
Тоҷикистон дар ҳифзи ҳуқуқу манфиатҳои шаҳрвандон дар хориҷи кишвар
самаранок сурат гирад ва шумораю фаъолияти намояндагиҳо дар хориҷа
ҷавобгӯи ниёзҳои шаҳрвандони Тоҷикистон бошанд. Ин ҷо аз суханони
Президенти кишварамон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон метавон ёдовар шуд,
ки таъкид намуданд: «Давлати соҳибистиқлоли Тоҷикистон пушту паноҳи
ҳамаи ҳамватанону ҳамдиёрони бурунмарзӣ аст ва сарфи назар аз маҳалли
кору зиндагиашон, бо қадри имкон онҳоро дастгирӣ мекунад».
Ҳанӯз моҳи октябри соли 2004 барои ба низом даровардани раванди
муҳоҷирати меҳнатӣ созишномаи байниҳукуматии Тоҷикистону Россия
«Дар бораи фаъолияти меҳнатӣ ва ҳифзи ҳуқуқи муҳоҷирони меҳнатӣ» ба
имзо расид. Ҷиҳати ба танзим даровардани раванди муҳоҷирати меҳнатӣ ва
аз ҷониби муассисаҳои консулии Ҷумҳурии Тоҷикистон таъмин намудани
ҳифзи ҳуқуқҳои муҳоҷирони меҳнатии мо дар кишварҳои хориҷӣ чандин
қонун, фармонҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва қарорҳои Ҳукумати
мамлакат, аз ҷумла Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи муҳоҷират»,
«Консепсияи сиёсати давлатии муҳоҷирати Ҷумҳурии Тоҷикистон»,
Консепсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи муҳоҷирати меҳнатӣ ба
хориҷа», «Стратегияи миллии муҳоҷирати меҳнатии шаҳрвандони Ҷумҳурии
Тоҷикистон ба хориҷа барои солҳои 2011-2015», «Консепсия дар бораи
ҷалби ҳамватанони бурунмарзӣ ҳамчун шарикони рушди кишвар» ба тасвиб
расида, амалӣ шуда истодаанд.
Вазорати корҳои хориҷии Тоҷикистон дар доираи салоҳиятҳои худ ба рушду
таҳкими робитаҳо бо ҳамватанони бурунмарзӣ ҳамаҷониба мусоидат карда,
дар асоси меъёрҳои ҳуќуќи байналмилалӣ ва қонунгузории кишварамон аз
ҳуќуќу манфиатҳои шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон дар хориҷа ҳимоят
мекунад.
Мавриди зикр аст, ки шурӯъ аз соли 2007, аз замоне ки роҳбарии Раёсати
консулии Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба зиммаи
Раҳмон Озода Эмомалӣ вогузор шуд, дар ин самти муҳими сиёсати хориҷӣ
як қатор ислоҳот гузаронида шуд. Бо роҳбарии бевоситаи номбурда усули
хизматрасонии консулӣ куллан тағйир дода шуда, тибқи талаботи замон
роҳандозӣ гардидааст.
Ташаббусҳои Вазорати корҳои хориҷӣ оид ба фановарӣ дар низоми
хизматрасониҳои давлатӣ дар ҷомеа аз ҷониби Ҳукумати ҷумҳурӣ доимо
дастгирӣ меёбанд. Ҷорӣ гардидани низоми шиносномаҳои биометрии дорои
ҳомили электронӣ дар соли 2010 аввалин қадам дар электроникунонии
хизматрасониҳои давлатӣ ба шумор меравад. Соли 2013 бошад, тарҳи дигар ҷорӣ намудани низоми таҳияи кортҳои идентификатсионӣ, ки шиносномаи
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дохилии шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистонро иваз намуданд, амалӣ
гардид. Ин ду тарҳ эътимоднокии худро исбот карда, барои тибқи талаботи
байналмилалӣ таҳия намудани ҳуҷҷати сафар мусоидат ва ҷиҳати электронӣ
намудани маълумоти шаҳрвандон ёрӣ расонда истодаанд.
Бо дарки аҳамияти густариши ҳамкориҳои дуҷониба бо кишварҳои олам,
ба шаҳрвандонамон расондани хизмати консулӣ, танзими муҳоҷирати
меҳнатӣ ва ҳимояи ҳуқуқу манфиатҳои муҳоҷирони меҳнатии мо дар
хориҷа, консулгариҳои генералии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар хориҷа
таъсис дода шуданд. Айни ҳол беш аз 30 намояндагӣ ва 14 консули фахрии
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар хориҷи кишвар баҳри ҳифзи ҳуќуќ ва манфиатҳои
шаҳрвандони кишвар талош меварзанд. Дар ояндаи наздик ифтитоҳи чанд
намояндагии дигари консулӣ дар Федератсияи Россия пешбинӣ шудааст.
Як нуктаи муҳими дигар ин аст, ки дар таърихи сиёсати хориҷии кишварамон
дар масири истиқлолият бори аввал институти Консулҳои фахрии Ҷумҳурии
Тоҷикистон таъсис ёфта, дар ин замина Консулҳои фахрии мо дар заминҳои
федеролии Ҳамбург ва Шлезвиг-Ҳолштайни Олмон, шаҳрҳои Краснодар,
Санкт-Петербург, Калининград, Ҷумҳурии Карелияи Федератсияи Россия
ва дигар кишварҳои дунё таъйин ва ба фаъолият шурӯъ намуданд.
Дар ин давра дар Тољикистони аввалин бор шиносномаи хориљии
биометрї љорї карда шуд. Бо дастуру ҳидоятҳои Эмомалӣ Раҳмон дар
муњлати кӯтоњтарин дар шањру вилоятњои Федератсияи Россия, ки шумораи
зиёди шањрвандони Тољикистон ќарор доранд, нуќтањои маълумотљамъкунї
барои таҳияи шиносномаи хориљии биометрї ташкил карда шуд. Ин иќдом
барои шањрвандони кишвар имконият дод, ки бе харољоти зиёдатӣ соњиби
шиносномаи хориљии биометрї шаванд. Аз соли 2014 то имрӯз беш аз 71 000
шиносномаи хориљии биометрї ба ҳамватанонамон дар берун аз ќаламрави
Љумњурии Тољикистон дода шуд.
Аз сабаби он, ки рушди соҳаи сайёҳӣ яке аз самтҳои афзалиятноки
пешбурди иқтисоди кишвар арзёбӣ мегардад, ҳамаи сохторҳои марбута
муваззаф шудаанд, ки дар ин ҷода мусоидат намоянд. Дар ин росто,
дастгоҳи сиёсати хориҷии кишвар, бахусус бахши консулии он тавонист,
ки якчанд лоиҳаро ҷиҳати рушди минбаъдаи низоми электроникунонии
хизматрасониҳои давлатӣ, мустаҳкам гардонидани амнияти миллӣ бо роҳи
барпо намудани низоми ягонаи идоракунии сарҳади давлатӣ, ҷорӣ кардани
низоми ягонаи идоракунии таҳияи раводид ва барои шаҳрвандони хориҷӣ
низоми содаи дастрас намудани раводид тавассути раводиди электронӣ
амалӣ намояд.
Бо маќсади љалби сайёњон ва сармоягузорони хориљї, дар Ҷумҳурии
Тоҷикистон низоми раводиди электронї роњандозї шуд, ки ин низом яке
аз аввалин падидањо дар кишварњои собиќ Иттињоди Шўравї мебошад.
Инчунин, низоми раводидии Љумњурии Тољикистон пурра таѓйир ёфта,
19 намуди раводид пешнињод гардид. Њар як шањрванди хориљї вобаста ба
маќсади сафари хеш ба кишвари мо, имконият дорад, ки раводиди дахлдорро
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тавассути Сарраёсати консулї ва намояндагињои дипломатї ва муассисањои
консулии Љумњурии Тољикистон дар хориља дастрас намояд.
Дар доираи низоми раводиди электронї, њама нуќтањои гузаргоњњои
сарњади давлатии Љумњурии Тољикистон ба шабакаи ягона пайваст гардида,
назорати рафту омади шањрвандонро осонтар намудааст. Дар доираи
тадбирҳои саривақтӣ ва самарабахши Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон оид
ба сода кардани вуруди шаҳрвандони хориҷӣ ба мамлакат ва торафт бартараф
намудани монеаҳои маъмурӣ барои будубоши бофароғат дар ҳудуди ҷумҳурӣ,
таваҷҷуҳи сайёҳони хориҷӣ ба кишвар зиёд шуда истодааст. Афзоиши
бесобиқаи туристон ба кишвар аз ободу зебо гардидани мамлакат, рушди
инфрасохтор, тинҷию ваҳдат ва чораҳои андешидаи мақомоти ваколатдори
давлатӣ ва рушди соҳа шаҳодат медиҳад.
Муаррифии ин тадбирҳои саривақтии Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
дар намоишгоҳҳои бонуфузи байналмилалии туристӣ ва муаррифии
фаъолонаи маҳсулотҳои туристии мамлакат дар бозорҳои байналмилалӣ ба
тамоюли ҷалби туристони хориҷӣ ва шиносоии бештар бо иқтидори туристии
мамлакат таъсири мусбат мерасонад.
Дар шароити феълии ҷаҳон ҷараёнҳои ба амнияти кишварҳо таҳдидовар,
мисли терроризм ва экстермизм хеле авҷ гирифтаанд. Ҷумҳурии Тоҷикистон
низ ин таҳдидҳоро хуб дарк мекунад. Амалӣ намудани лоиҳаҳои муваффақ оид
ба ҷорӣ намудани раводиди электронӣ ва шабакаи иттилоотии электронии
раводиди Ҷумҳурии Тоҷикистон бе ташкили инфрасохтори дахлдор дар
низоми сарҳадии кишвар ғайриимкон аст. Бинобар ин, марҳила ба марҳила
на танҳо сафоратҳо ва муассисаҳои консулии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар
хориҷа бо дастгоҳи марказии Вазорати корҳои хориҷӣ, балки тамоми
нуқтаҳои гузаргоҳҳои сарҳадии кишвар бо якдигар пайваст шуда, ба низоми
ягонаи идоракунӣ табдил хоҳанд ёфт. Гузашта аз ин, тамоми сафоратҳо ва
муассисаҳои консулии кишвар дар хориҷа бо барномаи махсуси идоракунии
таҳияи раводид ва ҳамаи нуқтаҳои гузаргоҳҳои сарҳадии Ҷумҳурии
Тоҷикистон бо барномаи махсуси идоракунии вуруд ва хуруҷи шаҳрвандони
кишвар ва меҳмонони он таъмин шудаанд. Ниҳодҳои зикршуда инчунин
бо технологияи муосир, аз ҷумла сканерҳои изи ангушт, таҷҳизот барои
хониши шиносномаҳои биометрӣ, аксбардорӣ, сканерҳои нусхабардорӣ ва
ғайра муҷаҳҳаз гардонида шудаанд.
Дар баробари рушди муносибатњои Љумњурии Тољикистон бо кишварњои
хориљї, рафту омади шањрвандони кишвар ба мамлакатҳои хориҷӣ низ то
андозае зиёд гардид. Дар ин робита, бо ҳидояти Президенти кишвар, Ҷаноби
Олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон Љумњурии Тољикистон аъзои Конвенсияи
Гаага дар бораи бекор кардани талаботи таъйиди њуљљатњои расмї шуд.
Њамроњшавї ба ин санади байналмилалї ба шањрвандони Љумњурии
Тољикистон, ки маќсади тањсил, тиљорат ва фаъолияти мењнатї дар хориљаро
доранд, имкон дод, ки њуљљатњои хешро апостил гузошта, бе тасдиќи иловагї
берун аз ќаламрави љумњурї истифода баранд.
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Инчунин, аз аввали моњи июни соли 2016 њамаи намояндагињои дипломатї
ва муассисањои консулии мо дар хориља гузоштани апостил дар њуљљатњои
расмии Љумњурии Тољикистонро шурӯъ намуданд. Илова бар ин, дар ин
давра Ҷумҳурии Тоҷикистон санадҳоеро, ки фаъолияти консулиро ба танзим
медароранд, ќабул кард, ки барои рушди минбаъдаи ин соња наќши муњим
доранд.
Ҳамин тариқ, Ҷумҳурии Тоҷикистон тайи солҳои Истиқлолият хадамоти
консулии худро таъсис ва рушд дода, дар муддати начандон тӯлонӣ онро чӣ
аз назари таҷҳизот ва чӣ аз назари ироаи хадамот ба сатҳи байналмилалӣ
расонд.

2,4. ТАШРИФОТИ ДАВЛАТӢ ВА
ИНКИШОФИ ОН
Яке аз унсурҳои асосӣ дар роҳандозии муносибатҳои байналмилалӣ ва
сиёсати хориҷӣ бо назардошти қоидаву усулҳои маъмули ҷаҳони муосир
ташрифоти давлатӣ пазируфта шудааст.
Дар ҷаҳон низоми ягонаи таомули ташрифотӣ эътироф гардидааст, ки дар
такя ба аслҳои он давлатҳо бо эҳтиром ба таърих, фарҳанг, урфу одат ва суннатҳои
миллии худ қоидаҳои ташрифотиро таҳия ва дар амал татбиқ менамоянд. Асоси
меъёрҳои ташрифоти дипломатиро эътирофи соҳибихтиёрии давлат, баробарӣ,
тамомияти арзӣ ва адами мудохила ба умури дохилии якдигар ташкил мекунад.
Намунаи хоси ташаккулёбии ташрифоти дипломатиро таърихи Тоҷикистон
низ дорост. Ташрифоти дипломатии тоҷик тайи 25 соли Истиқлолияти
давлатӣ мунтазам рушд намуд ва имрӯзҳо мутобиқ ба меъёрҳои байналмилалии
ташрифотӣ татбиқ мешавад.
Ба мақсади ба низоми муайян даровардан ва танзим намудани боздидҳои
роҳбарияти олии мамлакат ба хориҷа, ташрифи ҳайатҳои олимақом ва
сатҳи баланди хориҷӣ ба Тоҷикистон, истиқбол ва гусели шоистаи ҳайатҳо,
баргузории музокиротҳои дуҷониба ва бисёрҷониба, пазироӣ, маросимҳои
расмӣ бо иштироки сарони давлат ва ҳукуматҳои хориҷӣ, ходимон ва арбобони
давлатӣ, инчунин дигар масоили тадорукотӣ-ташрифотии чорабиниҳои
гуногунсатҳ, 4 июни соли 1997 бо Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
таҳти №733 Муқаррароти асосии амалияи ягонаи ташрифоти Ҷумҳурии
Тоҷикистон (Ташрифоти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон) тасдиқ гардид, ки
дар он ташрифоти давлатии ҷумҳурӣ шакли муайянеро соҳиб шуда, усулҳои он
бо назардошти анъанаҳои миллӣ дар амал роҳандозӣ гардиданд.
Дар ин санад муқаррароти боздидҳои олимақом ва сатҳи баланд, хусусият
ва сатҳи боздидҳои намояндагони хориҷӣ аз Тоҷикистон, боздидҳои сарони
давлатҳо, ҳукуматҳо, вазирони корҳои хориҷии давлатҳои хориҷӣ, намояндагони
онҳо, роҳбарони созмонҳои байналмилалӣ аз Тоҷикистон, сафарҳои хориҷии
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва мулоқотҳои ӯ, ташрифоти чорабиниҳо
бо иштироки роҳбарияти олии кишвар ва ашхоси расмии Ҳукумат, қабули
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ҳайатҳои хориҷӣ, маросими супоридани эътимодномаҳо, унсурҳои ташрифотӣ
зимни ҷашнҳои миллӣ ва дигар мавридҳои ташрифотӣ инъикос ёфтаанд.
Гарчанде аз оғози ҳазораи сеюм доираи чорабиниҳои ташрифотии ҷумҳурӣ
бо назардошти пешрафти кишвар васеъ гардида, бо инкишофу таҳаввулоти худ
аз ҳудуди ин санад фаротар рафтаанд, аммо усулҳои асосӣ мутобиқ ба қоидаҳои
ташрифоти ҷаҳонӣ риоя карда мешаванд.
Ҳамин гуна, меъёрҳои ташрифотӣ дар Тоҷикистон зимни маросимҳои
расмӣ ва чорабиниҳои гуногунсатҳ бо иштироки роҳбарият ва ашхоси расмии
Ҳукумат бо назардошти вежагиҳо ва анъанаҳои миллии кишвар роҳандозӣ
мешаванд.
Яке аз вежагиҳои амалияи ташрифотӣ дар Тоҷикистон аз он иборат аст, ки дар
низоми сохторҳои давлатии мамлакат дар қиёс бо дигар кишварҳои минтақа ва
Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил Раёсати ташрифоти давлатии Вазорати корҳои
хориҷӣ ягона идораи масъули танзим ва таъминкунандаи меъёрҳои ташрифотӣ
мебошад.
Омодасозӣ ва таъмини ташрифотӣ-тадорукотии сафарҳои бурунмарзии
роҳбарияти олии кишвар, таъмини меъёрҳои ташрифотии мушорикати онҳо
дар чорабиниҳои расмӣ, риояи одоби ташрифотӣ ва муқаррароти ягонаи он
зимни баргузории ин чорабиниҳо ба зиммаи Раёсати ташрифоти давлатии
Вазорати корҳои хориҷӣ вогузор шудааст.
Ташрифоти давлатии Тоҷикистон падидаи нисбатан ҷавон буда, амалияи он
аз давраи пас аз соҳибистиқлол гардидани кишвар ба меъёрҳои байналмилалӣ
мутобиқ мешаванд. Қоида ва меъёрҳои ташрифотии дар ин давра дар
Тоҷикистон муқарраргардида амалияи дипломатиро тақрибан дар тамоми
шаклу усулҳояш ба танзим медароранд. Тибқи амалияи ташрифоти давлатии
Тоҷикистон зимни роҳандозии қоидаҳои ташрифотӣ дар такя ба сатҳ, хислат
ва вазъи муносибат бо ҷонибҳо, ба чорабиниҳои расмӣ ё ғайрирасмӣ шукуҳу
шаҳомати хоса дода мешавад ва ё ба онҳо таваҷҷуҳи нисбатан андак зоҳир
карда мешавад.
Ташрифоти давлатии кишвар тибқи «Муқаррароти асосии амалияи ягонаи
ташрифотии Ҷумҳурии Тоҷикистон», бар мабнои усули муомила ба мисл,
меъёрҳои эътирофшудаи ташрифоти байналмилалӣ ва дигар асноди марбутаи
соҳавӣ фаъолияти худро дар амал татбиқ намуда, чорабиниҳои сатҳи олӣ ва
баланди сиёсии кишварро бо васоит ва меъёрҳои ташрифоти дипломатӣ
таъмин мекунад.
Бо назардошти нақши муҳимми ташрифоти давлатӣ дар таъмини ташрифоти
дипломатӣ, ки сатҳ ва сифати омодагӣ ва баргузории чорабиниҳои расмӣ
дар миқёси кишвар ва берун аз онро таҷассум мекунад, меъёр ва аслҳои он
василаи татбиқ ё мушаххаскунандаи усулҳои асосии ҳуқуқи байналмилалӣ
буда, ҳимояткунанда аз обруву нуфузи давлат ва манфиатҳои миллӣ, ҳамзамон
воситаи сиёсии дипломатия маҳсуб меёбанд.
Дар ростои инкишоф ва тавсеаи бемайлони робитаҳои байналмилалии
Ҷумҳурии Тоҷикистон тӯли солҳои охир, афзудани обрӯ ва нуфузи Ҷумҳурии
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Тоҷикистон дар арсаи ҷаҳонӣ, ба шарофати талошҳои Асосгузори сулҳу
ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Ҷаноби Олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон
ҳукмфармо гардидани сулҳу суботи сартосарӣ ва амнияти вазъ, Тоҷикистон
ба саҳнаи фаъоли баргузории чорабиниҳои сершумори сатҳи олӣ ва баланди
байналмилалӣ табдил ёфтааст, ки таъмин ва риояи унсур ва меъёрҳои ташрифотӣ
дар омодасозӣ ва баргузории ин қабил чорабиниҳо нақши калидиро мебозанд.
Чунин таҳаввули вазъ аҳамияти бузург ва зарурати ташрифоти давлатиро собит
месозад.
Илова ба ин, ташрифоти давлатӣ меъёрҳои ягонаи ташрифотӣ-тадорукотиро
таъйин ва таъмин намуда, тартиби аршадияти ашхоси расмии Ҷумҳурии
Тоҷикистонро зимни баргузории чорабиниҳои дохилӣ ва бурунмарзӣ муайян
месозад, ки риояи он барои тамоми мақомоти давлатӣ ва созмонҳо ҳангоми
омодасозӣ ва баргузории чорабиниҳои ташрифотӣ ҳатмӣ мебошад.
Умуман асл ва меъёрҳои пазируфтаи ташрифотӣ дар эҷоди фазои муомила бо
давлату миллатҳо ва равобити байни кишварҳо нақши бориз доранд. Таърихи
арзи вуҷуди ташрифот ҳодиса ва мисолҳои сершуморе дорад, ки беэътиноӣ ба
ҷузъи ба назар ночиз дар рафти омодагии чорабиниҳои расмӣ боиси шикасти
ҳусни тафоҳум зимни мулоқот гардида, оқибат ба фазои музокирот ва натиҷаҳои
он таъсир мегузорад.
Амалияи ташрифотии кишвар дар давраи муосир масъалаҳои вобаста ба
инъикоси сатҳи баланди меҳмоннавозии асили суннатии мардуми тоҷик,
риояи меъёрҳои одоби муошират, муомилаи шоиста бо ҳайатҳо, инчунин эҷоди
шароити муносиб ва мушояати ҳайатҳоро ба танзим дароварда, риояи унсурҳои
ҳатмии дар амалияи ягонаи ташрифоти байналмилалӣ муқарраргардидаро бо
назардошти принсипҳои тағйирнопазири ташрифотӣ таъмин менамояд.
***
Бояд гуфт, Ҷумҳурии Тоҷикистон бо гузаштан аз марњилаи аввали пас аз
Истиқлолият, ки марҳилаи бозгардонии субот ва таҳкими амният буд, дарњои
худро ба рўи њамаи кишварњои олам кушод. Роҳбари давлат – Эмомалӣ Раҳмон
бо эълони «сиёсати дарњои боз» равобити байналмилалиро бањри муаррифии
Тољикистон дар љањон ва љалби сармояи хориљї барои бозсозии кишвар оѓоз
намуд, ки ин сиёсат имрӯз ҳам бомуваффаќият идома дорад. Дар оғоз баъзе
сиёсатмадорон бар ин андеша буданд, ки дар шароти баъдиҷангӣ шояд сиёсати
дарҳои кушода барои Тоҷикистон чандон мувофиқ набошад ва беҳтар аст, ки
ба хотири ҳифзи суботу амният ва пешгирии дахолати бегонагон то чанд муддат
кишвар каме баста боқӣ бимонад. Аммо Эмомалӣ Раҳмон, ки вазъи дохилӣ ва
авзои ҷаҳониро беҳтар аз ҳар каси дигар медонист, дар ин мавқеъ устувор монд
ва сиёсати дарҳои бозро идома дод.
Ҳамакнун, бо гузашти солҳо собит шуд, ки барои Тоҷикистон, ба далели
ҷойгир шуданаш дар яке аз минтақаҳои мураккаби олам, сиёсати дарҳои боз
беҳтарин равиш барои пешбурди сиёсати хориҷист. Ин сиёсат ба маънои
эъломи омодагии Тоҷикистон барои ҳамкорӣ бо тамоми давлатҳои ҷаҳон
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бар асоси баробарӣ ва манфиатҳои дуҷониба аст. Имрўзњо мо самараи чунин
робитаи гуногунсамту гуногунљабњаро дар арсањои мухталиф мебинем ва
кишварњои минтаќа низ мантиќи сиёсати дарҳои бозро эътироф мекунанду
ќобили пайравї медонанд. Зеро ин сиёсат боис шуд, то кишвари мо на танњо
мавқеияти худро ќавитар созад, балки бо ёфтани равиши хосси дипломатияи
худ, дар њалли масоили минтаќавї ва љањонї фаъолона иштирок намояд.
Роҳбари давлат дар ҳаллу фасли масъалаҳои вобаста ба рушди мақомоти
сиёсати хориҷӣ иштироки бевосита дошт ва ин раванд таҳти сарпарастии ӯ пеш
мерафт ва то имрӯз барои амалӣ намудани сиёсати хориҷӣ тамоми шароити
зарурӣ ба вуҷуд оварда шудаанд. Ба ин маънӣ, Эмомалӣ Раҳмон бунёдгузори
низоми мукаммал ва мутаносиби инфрасохтории дипломатияи Тоҷикистони
соҳибистиқлол маҳсуб мешавад. Таҳти роҳбарии ӯ ба вуљуд овардани
заминаи боэътимоди њуќуќии робитаи дипломатї, тањия ва татбиќи усуливу
пайгиронаи стратегияи њамаљониба асоснок ва санљидашудаи байналмилалї
бо дарназардошти њадафњо ва манфиатњои олии Ватан ва дар айни замон
њамоњанг сохтану омезиш додани онњо бо манфиатњои умумибашарї омили
ташаккул ва табдили Тољикистони соњибистиќлол ба узви мустаќил, фаъол,
ташаббускор ва соњибэњтироми љомеаи љањонї гардид.

Бинои Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон
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БОБИ 3.

МУНОСИБАТҲОИ
ДУҶОНИБАИ ТОЉИКИСТОН
ДАР ПАҲНОИ ОЛАМ
3,1. КИШВАРҲО ВА СОЗМОНҲОИ
ҚАЛАМРАВИ ИТТИҲОДИ ДАВЛАТҲОИ
МУСТАҚИЛ
Дар баробари инкишоф додани робитаҳои дуҷониба кишварҳои пасошӯравӣ
бо мақсади ривоҷу равнақи ҳамкориҳо, ҳамчунин љињати коҳиш додани
мушкилоте, ки дар баробари соҳибистиқлол шудан ба миён омаданд, чанд
иттиҳодияи байнидавлатӣ таъсис доданд, ки Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил
(ИДМ) ва Созмони Аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ (СААД) аз ҷумлаи онҳо
мебошанд. Тоҷикистон ба ин созмонҳо шомил буда, барои амалӣ намудани
ҳадафҳои оинномавии онҳо фаъолона талош меварзад. Умумиятҳои зиёд ва
боарзише, ки аз қабл боқӣ мондаанд, дар ҳошияи ИДМ ҳам имкон доданд, ки
муносибату ҳамкориҳо идомаву таҳким ёбанд ва натиҷаҳои назаррас ҳам дошта
бошанд.
Иттињоди Давлатњои Мустаќил декабри соли 1991 бо мақсади мусоидат ба
раванди ҳалли масъалаҳои муҳимтарин дар марҳилаи ташаккули давлатҳои
мустақил ва ҳифзи робитаҳои таърихии онҳо таъсис дода шуд. Иттиҳод дар
марҳилаи кунунӣ ба сифати як майдончаи мусоид ҷиҳати таҳкими муколама
байни кишварҳои аъзо, роҷеъ ба муҳокимаю баррасии масоили сиёсӣ, иқтисодӣ,
иҷтимоӣ ва гуманитарӣ фаъолият мекунад.
8 декабри 1991 дар мавзеи Вискули - иқоматгоҳи ҳукумати Беларус дар
«Беловежская Пуща» роҳбарони давлатҳои Беларус, Русия ва Украина
Созишнома дар бораи таъсиси Иттиҳоди давлатҳои мустақилро ба имзо
расониданд.
21 декабри 1991 дар Алмато (Қазоқистон) ба ғайр аз Гурҷистон ва кишварҳои
соҳили Балтик, роҳбарони 11 давлати соҳибистиқлол Протоколи њамроњшавиро
ба Созишномаи мазкур ба имзо расониданд, ки дар он чунин омадааст: Ҷумҳурии
Озарбойҷон, Ҷумҳурии Арманистон, Ҷумҳурии Беларус, Ҷумҳурии Қазоқистон,
Ҷумҳурии Қирғизистон, Ҷумҳурии Молдова, Федератсияи Русия, Ҷумҳурии
Тоҷикистон, Туркманистон, Ҷумҳурии Узбакистон ва Украина «бар мабнои
баробарҳуқуқӣ ва ҳамчун Тарафҳои Мувофиқ Иттиҳоди давлатҳои мустақилро
таъсис медиҳанд». Дар он љо ҳамчунин Эъломияи Алмато қабул гардид.
ИДМ дар асоси Оинномаи аз ҷониби Шӯрои сарони давлатҳо 22 январи соли
1993 қабулгардида, амал менамояд.
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24 марти соли 1994 тибқи қатъномаи 48/237 Ассамблеяи генералии СММ
Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил ба ҳайси нозир пазируфта шуда, 3 августи
соли 1994 мувофиқи моддаи 102 Оинномаи СММ, Оинномаи ИДМ ба њайси
созишномаи байналмилалии бисёрҷониба дар Котиботи СММ ба қайд
гирифта шуд. Тибќи ин њуљљат Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил ҳамчун созмони
минтақавии байналмилалӣ эътироф гардида, имрўз он дар ҳамоишҳои бузурги
сатҳи байналмилалӣ иштироки фаъол дорад.
Ҳамкорӣ дар доираи Иттиҳод тавассути мақомоти олии оинномавии он, аз
ҷумла, Шӯрои сарони давлатҳо, Шӯрои сарони ҳукуматҳо ва Шӯрои вазирони
корҳои хориҷӣ ба роҳ монда шудааст. Қароргоҳи Кумитаи иҷроияи ИДМ дар
шањри Минск ва шӯъбааш дар шањри Москва ҷойгир шудаанд.
Дар қатори мақомоти дар боло зикргардида, дар ИДМ зиёда аз 70 сохтори
соҳавӣ вуҷуд дорад, ки робитаҳои муштараки давлатҳои узвро дар соҳаҳои
муҳими фаъолияти ИДМ ҳамоҳанг менамоянд. Мувофиқи Оинномаи ИДМ
ҷаласаҳои мақомоти олии Иттиҳод - шӯроҳои сарони давлатҳо, сарони ҳукуматҳо
ва шӯрои вазирони корҳои хориҷӣ мунтазам на камтар аз ду маротиба дар як сол
баргузор мегарданд.
Мавриди зикр аст, ки бо ташаббус ва роҳнамоиҳои Сарвари давлат, Ҷаноби
Олӣ Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Душанбе мунтазам ҷаласаҳои мақомоти олии
низомномавии давлатҳои ИДМ доир мегардад. Аз ҷумла, 5 октябри соли 2007 дар
пойтахти кишварамон љаласаи навбатии Шӯрои Сарони давлатҳои Иттиҳоди
Давлатҳои Мустақил баргузор шуд. Маҳз дар ҷаласаи Душанбе санадҳои муҳим,
аз љумла, Консепсияи рушди ояндаи Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил, Нақшаи
чорабиниҳои асосӣ ва амалисозии он, Созишнома оид ба таъсиси Шӯрои
роҳбарони мақомоти муҳоҷират, Шартнома оид ба мухолифат ба қонунӣ
гардонидани даромадҳои ҷиноятӣ ва маблағгузории терроризм қабул гардид.
Кишварҳои узви ИДМ дар татбиқи Консепсияи рушди ояндаи Иттиҳоди
Давлатҳои Мустақил, ҳамчунин Нақшаи чорабиниҳои асосӣ ва амалисозии
онҳо дар доираи созмон талоши пайваста доранд. Дар доираи ИДМ айни замон
ҷиҳати навсозӣ ва рӯҳи тоза бахшидан ба он фаъолият пурзӯр гардидааст.
Пешвои миллати тоҷик Эмомалӣ Раҳмон аз оғози фаъолияти худ чун Роҳбари
давлат ҷонибдор ва ташаббускори тавсеаи равобити дерин бо кишварҳои
Шӯравии собиқ буд. Бинобар ин, бо ибтикороти дурнигаронаи ӯ Ҷумҳурии
Тоҷикистон аз марҳилаи аввали таъсисёбии Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил,
узви комилҳуқуқи он буда, усул ва санадҳои появии онро эътироф менамояд ва
мушорики фаъоли равандҳои ҳамгироӣ мебошад.
Аз ин ҷост, ки дар сиёсати хориҷии Пешвои миллат ба рушди устувори
муносибатҳои дуҷониба ва бисёрҷониба бо давлатҳои узви ИДМ аҳамияти вижа
дода мешавад. Аз замони таъсиси Иттиҳод, давлатҳои узв пояи устувори ҳуқуқӣ
ташкил додаанд, ки имкони дар фосилаи кӯтоҳ аз бӯҳрони системавӣ баромадан
ва рушди иқтисод ва тавсеаи савдои мутақобиларо фароҳам намуд. Дар доираи
ИДМ Тоҷикистон зиёда аз 2 ҳазор санади қабулшударо ба имзо расонидааст.
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Нақши муҳимро дар ҳамшарикии гуногунҷанбаи давлатҳои ИДМ, ҳамкорӣ
дар соҳаи гуманитарӣ мебозад. Тоҷикистон яке аз иштирокдорони фаъол дар
соҳаи ҳамкории гуманитарии давлатҳои узви ИДМ мебошад. Дар ин самт
Тоҷикистон аз 88 санади мавҷуда, 53-тои онро ба имзо расонидааст. Моҳи майи
соли 2006 дар Душанбе зимни нишасти Сарони ҳукуматҳо Фонди байнидавлатии
ҳамкорињои гуманитарӣ бунёд карда шуд.
Ҷумҳурии Тоҷикистон ташаббусгари пешниҳод ҷиҳати эълон намудани соли
2008 ҳамчун Соли хониш ва адабиёт дар ИДМ мебошад. Бо дастгирии Фонди
байнидавлатии ҳамкорињои гуманитарӣ дар доираи ҷашнвораи 1150-солагии
асосгузори адабиёти тоҷик Абуабдуллоҳи Рудакӣ, асарҳои безаволи ӯ бо се
забон нашр ва дар китобхонаҳои давлатҳои ИДМ тақсим гардид. Ғайр аз ин,
китобҳои дарсии забони русӣ барои мактаббачагони давлатҳои ИДМ, аз ҷумла
Тоҷикистон, ба табъ расид. Фонди байнидавлатии ҳамкорињои гуманитарӣ
аз силсилаи “Адабиёти классикии ИДМ” ду ҷилди онро, ки ба Ҷумҳурии
Тоҷикистон бахшида шудааст, чоп кард.
Бо ташаббуси Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 2008 изҳороти Сарони кишварҳои
узви Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил оид ба фаъол кардани ҳамкорӣ дар
мубориза бо гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир, маводи психотропӣ ва
прекурсорҳои он қабул гардид.
Бо қабули ин санадҳо, кишварҳои Иттиҳод ҷиҳати такмили минбаъдаи
равобити байнидавлатӣ дар самтҳои муҳими ҳамкорӣ, механизми фаъолияти
ИДМ ва мукаммалсозии ташкилии он ҳидояти мушаххас гирифтанд.
Консепсияи рушди минбаъдаи ИДМ санади асосӣ ҷиҳати ислоҳоти
шурӯъгардидаи Иттиҳод мебошад. Ислоҳот на ба сифати иқдоми муваққатӣ,
балки раванди идомаёбанда ҷиҳати дарёфти ҳамсозӣ ва мувофиқоти созанда
маҳсуб мешавад, ки тавони ба Иттиҳод такони иловагӣ додан баҳри рушдро
дошта бошад.
Соли 2011 барои Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил фаромўшнашаванда
арзёбї мегардад, зеро 20-солагии таъсисёбии Иттиҳод ҷашн гирифта шуда буд.
Рамзист, ки соли 2011 раисии ИДМ-ро Тоҷикистон ба зимма дошт. Дар ин
марҳила Тоҷикистон Консепсияи раёсати худро дар ИДМ матраҳ намуд, ки дар
он татбиқи амалии мақсадҳои консептуалӣ ва стратегии рушди ИДМ ба инобат
гирифта шуданд.
Дар Консепсияи раёсат чунин меъёрҳои муҳим, чун мубориза бар зидди ғояҳои
ифротгароӣ, терроризм ва таҳаммулнопазирӣ, андешидани чораҳои муштарак
барои бартарафсозии оқибатҳои буҳрони молиявию иқтисодии ҷаҳонӣ ҷой дода
шуданд. Дар маҷмуъ Консепсияи раисии Тоҷикистон бо тавозунии мавқеъҳо
ва рафтори пайгирона зимни ҳалли масъалаҳои мавҷуда аз дигар консепсияҳо
фарқ мекард.
Сентябри соли 2011 дар Душанбе ҷаласаи навбатии Сарони давлатҳои ИДМ
таҳти раисии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон баргузор шуд.
Зимни он ҷаласа ба муносибати 20-солагии таъсисёбии ИДМ изҳороти Сарони
давлатҳо қабул гардида, маърӯзаи таҳлилии “Ҷамъбасти фаъолияти ИДМ дар 20
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сол ва вазифаҳо барои оянда” ва нақшаи байнидавлатии “Пойтахти фарҳангии
Иттиҳод” муҳокима карда шуд.
10-уми октябри соли 2014 дар нишасти сарони кишварҳои Иттиҳоди
Давлатҳои Мустақил, шаҳри Кӯлоб ба њайси «Пойтахти фарҳангии ИДМ дар
соли 2015» эълон гардид. Тибќи Барномаи “Пойтахтҳои фарҳангии ИДМ”
заминаву самтҳои афзалиятноки инкишофи соҳаи фарҳанг, роҳҳои густариши
минбаъдаи робитаҳои аҳли ҳунар ва ошноӣ ба фарҳанги ҳамдигарї дар ИДМ
муайян шуданд. Ҳадафҳои ниҳоии ин чорабиниҳои муҳими байналхалқӣ аз
такмилу густариши робитаҳои мавҷуда, роҳҳои самарабахши ҳалли минбаъдаи
онҳо ва муайян намудани самтҳои афзалиятнок барои солҳои оянда иборатанд.
30 октябри соли 2015 ҳамоиши навбатии Шӯрои сарони ҳукуматҳои
кишварҳои ИДМ дар шаҳри Душанбе доир гардид, ки дар рафти он масоили
вобаста ба рушди ҳамкории гуногунпаҳлӯ дар доираи созмон мавриди баррасӣ
қарор гирифтанд.
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ҳангоми дидор бо
иштирокдорони ҳамоиши навбатии Шӯрои сарони ҳукуматҳои кишварҳои ИДМ
дар шаҳри Душанбе бо ёдоварӣ аз шароити феълӣ, таъсири манфии бӯҳрони
иқтисодию молиявӣ, баратарафсозии оќибатњои он, вазъи сиёсию амниятӣ
дар минтақа ва ҷаҳон таъкид дошт, ки дар баробари нигоҳ доштани робитаҳои
гуногунпаҳлу, ИДМ-ро лозим аст рушди ҳамкории иқтисодӣ ва амниятиро чун
самти афзалиятноки фаъолияти минбаъдаи худ муайян намояд.
Бояд зикр намуд, ки Тоҷикистон дар доираи созмони минтақавии ИДМ, ба
таҳкими муносибатҳои ҳамҷаворӣ байни давлатҳои узв, ки дар заминаи усулҳои
эҳтиром ва татбиқи самтҳои асосии ҳамкории иқтисодӣ бунёд шудааст, аҳамияти
махсус медиҳад.
Дар марҳилаи кунунӣ Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил бо фаъолияти воқеии
худ, аҳамиятнокӣ ва устувориашро собит менамояд. Пояи ҳуқуқию меъёрии
пурмазмун таҳия гардида, механизми ҳамкориҳо ва низоми равобити муштарак
дар иқтисод, соҳаи фарҳанг ва таҳкими суботу амният роҳандозӣ шудааст.
Имсол, дар 25 –умин солгарди таъсисёбияш Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил
бо назардошти вазъи кунунӣ, ислоњотпазирии воќеї ва дурнамои ҳамкориҳои
бисёрҷониба ба марҳилаи наву тозае ворид мегардад.
Дар сиёсати хориҷии Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат ба
масъалаи узвияти Тоҷикистон дар Созмони Аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ
(СААД) таваҷҷуҳи хосса зоҳир мегардад. Мавриди зикр аст, ки феълан
Ҷумҳурии Арманистон, Ҷумҳурии Беларус, Ҷумҳурии Қазоқистон, Ҷумҳурии
Қирғизистон, Федератсияи Россия ва Ҷумҳурии Тоҷикистон аъзои СААД
мебошанд.
Созмони мазкур дар асоси эҳтироми ҳатмии истиқлолият, иштироки ихтиёрӣ,
баробарҳуқуқӣ ва уҳдадориҳои кишварҳои аъзо, дахолат накардан ба корҳои
дохилие, ки ба салоҳияти қонунгузории миллии кишварҳои аъзо вобастаанд,
фаъолияти худро ба роҳ мондааст.
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Таҳкими сулҳ, амният, суботи байналмилалӣ ва минтақавӣ, ҳимояи
истиқлолият, тамомияти арзӣ ва соҳибихтиёрии кишварҳои аъзо дар асоси
принсипҳои асосии Созмон эътироф карда шудаанд ва ҷиҳати дастёбӣ ба
онҳо, кишварҳои аъзо истифодаи воситаҳои сиёсиро афзалият медиҳанд.
Кишварҳои аъзои СААД мавқеи сиёсати хориҷии худро нисбати мушкилоти
амнияти байналмилалию минтақавӣ мувофиқа мекунанд ва пеш аз ҳама аз
абзорҳои машваратӣ истифода бурда, саъю кӯшишҳои худро дар мубориза бар
зидди терроризми байналмилалӣ, экстремизми динӣ, гардиши ғайриқонунии
маводи мухаддир ва психотропӣ, аслиҳа, ҷинояти муташаккилонаи фаромарзӣ,
муҳоҷирати ғайриқонунӣ ва дигар таҳдидҳо равона месозанд.
Созмони Аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ метавонад бо кишварҳое, ки аъзои
ин созмон нестанд, ҳамкориро ба роҳ монад ва бо созмонҳои байналмилалии
байниҳукуматӣ дар соҳаи амният робитаҳоро барқарор кунад. Созмон ҳамчунин
салоҳият дорад, ки аҳдномаҳои байналмилалиро марбут ба барқарорсозӣ ва
рушди ҳамкориҳо дар соҳаи амният ба имзо расонад. Имрӯз дар доираи СААД
ҷиҳати ба роҳ мондани ҳамкориҳо бо Кумитаи зиддитеррористии Шӯрои
амнияти СММ, Созмони амният ва ҳамкорӣ дар Аврупо, Созмони ҳамкории
Шанхай, Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил, Иттиҳоди иқтисодии Авруосиё ва
Созмони ҳамкории исломӣ тадбирҳои фаъол андешида мешаванд. Имкониятҳои
ба роҳ мондани муҳовара бо Созмони Аҳдномаи Атлантикаи Шимолӣ (НАТО)
низ мавриди баррасӣ қарор дорад.
Асоси фаъолияти ҳарбии низоми амнияти дастаҷамъиро гурӯҳу дастаҳои
эътилофӣ дар минтақаҳо ташкил медиҳанд. Ин гурӯҳҳо бо мақсади боздоштан
ва ё пешгирӣ кардани ҳуҷуми ҳарбӣ бар зидди кишварҳои аъзо ва инчунин
гузаронидани дигар амалиёт таъсис дода шудаанд.
Имрӯзҳо, бо мақсади мубориза бар зидди гардиши ғайриқонунии маводи
мухаддир дар ҳудуди кишварҳои узви СААД ва манотиқи атрофи он як қатор
ҳуҷҷатҳои муҳим, аз ҷумла Тафоҳумнома оид ба ҳамкорӣ миёни Котиботи СААД
ва Маркази зиддитеррористии Иттињоди Давлатњои Мустаќил, Протокол оиди
ҳамкорӣ миёни Котиботи СААД ва Сохтори минтақавии зиддитеррористии
Созмони ҳамкории Шанхай қабул ва ба тасвиб расидаанд.
Аз 2 декабри соли 2002 мутобиқи Қатъномаи Ассамблеяи генералии СММ
ба Созмони Аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ (СААД) мақоми нозирӣ дар
Ассамблеяи генералӣ дода шуд.
СААД ташаббуси сохторҳои соњавии Созмони Милали Муттањидро оид ба
коркард ва қабули Нақшаи муштараки њамкорї ҷиҳати татбиқи Стратегияи
глобалии зиддитеррористии СММ дар Осиёи Марказӣ дастгирӣ мекунад.
Бо мақсади муттаҳид ва ҳамоҳанг намудани кӯшишҳои давлатҳои аъзои
Созмон дар таҳким ва такмили ҳамкории бисёртарафа, рушди ҳамгироӣ ва
ҳалли яклухти масъалаҳои самти ҳарбӣ-иқтисодӣ ва ҳарбӣ-техникӣ дар доираи
СААД, моҳи июни соли 2005 Комиссияи байнидавлатӣ оид ба ҳамкории ҳарбию
иқтисодии СААД таъсис дода шуд.
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Инчунин аз моњи ноябри соли 2006 Ассамблеяи Парлумонии СААД фаъолият
мебарад. Дар доираи СААД роҳҳои ягонаи амал, ки дар Стратегияи глобалии
зиддитеррористии СММ замина гузошта шудаанд, татбиқ мешаванд.
Мавриди зикр аст, ки СААД ба масоили марбут ба Афғонистон таваҷҷӯҳи
хосса зоњир менамояд. Аз ин рӯ, созмони мазкур љињати таҳкиму тақвияти
ҳамгироии муштарак дар мубориза бо хатарҳои ҷаҳони муосир, аз ҷумла дар
робита бо авзои кунунӣ ва ояндаи Афғонистон афзалияти бештар медиҳад.
Дар аксарияти нишастҳои СААД ҷониби Тоҷикистон авзои Афғонистон
ва таъсири манфии онро ба кишварҳои минтақа таъкид намуда, даъват ба
амал меорад, ки кишварҳои аъзои Созмони Аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ
ба мубориза бо терроризму ифротгароӣ ва қочоқи маводи мухаддир бояд бо
сохторҳои марбутаи худи Афғонистон ҳамкории босамар ба роҳ монанд ва ба
тақвияти онҳо мусоидат кунад.
Моҳи декабри соли 2011 Нақшаи чорабиниҳои СААД оид ба мубориза алайҳи
таҳдиду хатарҳое, ки аз ҷониби Афғонистон бармеоянд, тасдиқ гардид, ки таъсиси
як навъ “миёнбанди” зиддитеррористӣ ва амниятии атрофи Афғонистонро
дарбар гирифта, барои пурзӯр намудани ҳифзи марзи тӯлонӣ бо Афғонистон,
асосан бо роҳи ҷалби масъулини қудратии ин кишвар ба фаъолияти муштарак,
кумаки имтиёзии ҳарбӣ-техникӣ ба нерӯҳои марзбонӣ ва омодасозии кадрҳои
ин соҳа равона шудааст.
Дар доираи СААД бо ташаббус ва талошҳои Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон, Ҷаноби Олӣ Эмомалӣ Раҳмон Барномаи тањкими сарњади миёни
Тољикистону Афѓонистон мавриди амал ќарор дорад, ки тибќи он, аз љумла
муљањњазгардонии техникии марз ва тайёр кардани кадрњои њарбї, такмили
ихтисоси онњоро пешбинї менамояд.
Мавриди зикр аст, ки роҳандозии мубодилаи иттилоот, таҷриба, таҳияи мавод,
машқҳои муштараки сохторҳое, ки ба рафъи оқибатҳои ҳолатҳои фавқулодда
ва роҳандозии амалиётҳои наҷотдиҳӣ машғуланд, танзими ҳамкории онҳо бо
қувваҳои мусаллаҳ самти басо муҳими кори СААД мебошанд, ки он имконияти
баланд бардоштани сатҳи амнияти кишварҳои узви созмонро фароҳам меорад.
Дар марҳилаи феълӣ ҳодисаҳои сершумори ба сафҳои сохторҳои радикалии
террористӣ, аз қабили «Давлати исломӣ» ва созмонҳои дигар дохил шудани
шаҳрвандони кишварҳои аъзои СААД барои бисёр давлатҳои узви созмон
комилан ғайричашмдошт буд. Дидани чораҳои судманд ва ташкили механизмҳое,
ки имконияти бастани роҳҳои ҷалби шаҳрвандони кишварҳои узви СААД ба
сафҳои созмонҳои террористию ифротталабро фароҳам меоранд, масъалаи басо
муҳим арзёбӣ мегардад.
Соли 2015 марҳилаи раёсати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар СААД мутобиқи
нақша ва афзалиятҳои аз ҷониби кишвари мо пешниҳодгардида, ки Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси Шӯрои амнияти дастаҷамъӣ Эмомалӣ Раҳмон
тасдиқ намуда буданд, бомуваффақият ва босамар ба поён расид.
Дар ин марҳила ҳамаи ҷаласаҳои СААД, аз ҷумла ҷаласаи Шӯрои амнияти
дастаҷамъӣ ва дигар мақомоти оинномавии созмон - ҷаласаҳои шӯроҳои
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вазирони корҳои хориҷӣ, вазирони мудофиа, Кумитаи котибони шӯроҳои
амният, кумитаи ҳарбӣ, роҳбарони ниҳодҳои мубориза бо гардиши ғайриқонунии
маводи мухаддир ва дигар сохторҳо ва ҳамчунин машқҳои муштараки низомию
махсус дар сатҳи баланд баргузор шуданд.
2 апрели соли 2015 дар шаҳри Душанбе таҳти раёсати Вазири корҳои хориҷии
Ҷумҳурии Тоҷикистон Сироҷидин Аслов Ҷаласаи Шӯрои вазирони корҳои
хориҷии давлатҳои аъзои Созмони Аҳдномаи Амнияти Дастаҷамъӣ баргузор
гардид.
Дар ин ҷаласа вазирони корҳои хориҷии Арманистон Эдвард Налбандян,
Белорус Владимир Макей, Қазоқистон Ерлан Идрисов, Қирғизистон Эрлан
Абдылдаев ва Россия Сергей Лавров иштирок доштанд. Дар Ҷаласаи Шӯрои
вазирони корҳои хориҷии СААД ҳамчунин Намояндаи амалкунандаи САҲА/
Вазири корҳои хориҷии Сербия Ивича Дачич, Роҳбари Маркази минтақавии
СММ доир ба дипломатияи боздоранда дар Осиёи Марказӣ Мирослав Енча ва
намояндаи САҲА дар Тоҷикистон Маркус Мюллер ширкат варзиданд.
Вазирони корҳои хориҷӣ дар рафти ҷаласа масъалаҳои муосири сиёсати
байналмилалӣ ва иқдомотро ҷиҳати пешгирии хатар ва чолишҳои муосир дар
минтақаҳои Амнияти дастаҷамъии СААД муҳокима намуданд.
Хусусан дар вазъи имрӯза фаъолияти СААД омили муҳими субот ва амнияти
сарҳадоти давлатҳои аъзо мебошад. Фаъолияти доимӣ дар чаҳорчубаи СААД
имкон медиҳад, ки робитаҳои байнидавлатии ҳарбию сиёсӣ ҷиҳати ташаккули
низоми воқеан самараноки амнияти дастаҷамъӣ ба сатҳи сифатан нав бардошта
шавад. Зеро, мавқеи ягонаи кишварҳои аъзо нисбати вазъи ҷаҳони муосир,
ибрози нигарониҳои умумӣ аз таҳдидҳои амнияти ҷаҳонӣ ва минтақавӣ пояи
сиёсии СААД-ро ташкил медиҳанд.
Бо роҳнамоии Пешвои миллат Ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи СААД
ишгтироки фаъол меварзад. Ҳамкорӣ дар доираи ин Созмон ҷавобгӯи
манфиатҳои миллии Тоҷикистон аст ва он имкон медиҳад, ки бар зидди
терроризми байналмилалӣ, ифротгароӣ, гардиши ғайриқонунии маводи
мухаддир ва аслиҳа, муҳоҷирати ғайриқонунӣ, таъмини амният ва субот дар
минтақаи Аврупо ва Осиё фаъолона тадбирҳои зарурӣ андешида шаванд.
Ҷумҳурии Тоҷикистон масъалаҳои фаъол намудани раванди ҳамгироии
ҳарбию сиёсии давлатҳои аъзо ва ҳамоҳангсозии иқтидори онҳо, такмили соҳаи
сиёсати ҳарбӣ ва рушди минбаъдаи ҳамкориҳои ҳарбию техникии давлатҳои
аъзоро аз вазифаҳои муҳимтарини Созмони Аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ
меҳисобад.
Кишварҳои аъзои ИДМ. Дар сиёсати хориҷии Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон, Пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон таҳким ва густариши
муносиботи дуљонибаи босубот ва дарозмуддат бо кишварҳои Иттиҳоди
Давлатҳои Мустақил мавқеъ ва моҳияти муҳим дорад. Зикр бояд кард, ки
аз рӯзҳои нахустини истиқлолият бо ин кишварҳо муносибатҳои дуҷониба
ва бисёрҷониба роҳандозӣ шуда, дар соҳаҳои гуногун ривоҷ дода мешаванд.
Дар аксари ин кишварҳо Тоҷикистон намояндагиҳои дипломатии худро боз
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намудааст ва дар навбати худ сафоратҳои аксари ин мамлакатҳо дар Душанбе
фаъолият доранд. Пешбурд ва таҳкими минбаъдаи робитаҳо бо кишварҳои аъзои
ИДМ бар асоси эҳтироми мутақобил, манфиатҳои муштарак, риояи ҳуқуқи
байналмилалӣ ва принсипҳое, ки дар аҳдномаҳо ва созишномаҳои дуҷонибаю
бисёрҷониба дарҷ гаштаанд, таҳкими ҳамкориҳои иқтисодӣ, фарҳангӣ ва
башарӣ, инчунин талошҳои пайваста ҷиҳати коҳиши ташаннуҷу ихтилофҳо дар
арсаи минтақавию байналмилалӣ, тақвияти фаъолияти созмонњои Иттињоди
Давлатњои Мустаќил (ИДМ), Созмони Аҳдномаи Амнияти Дастаҷамъӣ
(СААД), Бунёди байналмилалии наҷоти Арал ва раванди ҳамгироии иқтисодии
минтақавӣ аз ҷумлаи авлавиятҳои сиёсати хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар
ин самт мебошанд.
Дар доираи муносибатҳои дуљониба бо кишварҳои ИДМ, ҳамкорӣ бо
Федератсияи Россия дар сиёсати хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз самтҳои
авлавиятнок маҳсуб ёфта, ҳарду давлат ҳамёри стратегӣ мебошанд. Россия яке
аз аввалин давлатҳоест, ки Истиқлолият ва соҳибихтиёрии Тоҷикистонро ба
расмият шинохтааст. Ҷиҳати муайянсозии усулҳои нави ҳамкорӣ ва тавсеаи
муносибатҳо дар шароити рушди мустақилона, 8 апрели соли 1992 дар шаҳри
Душанбе байни Тоҷикистону Россия Протокол дар бораи барқарор намудани
муносибатҳои дипломатӣ ба имзо расид ва Сафорати ин кишвар аз 4 майи соли
1992 дар пойтахти Тоҷикистон ба фаъолияти худ оғоз кард.
Тоҷикистон, ки њанӯз аз давраи Шўравї дар шаҳри Москва Намояндагӣ дошт,
8 июни соли 1993 онро ба Намояндагии доимии Ҷумҳурии Тоҷикистон табдил
дода, 18 декабри ҳамон сол дар заминаи он, Сафорати Ҷумҳурии Тоҷикистонро
дар Федератсияи Россия ифтитоҳ намуд. Бо мурури замон бино ба тавсеа ёфтани
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самтҳои ҳамкорӣ ва талаботи замони муосир, дар асоси муомила ба мисл дар
шаҳрҳои Екатеринбург ва Уфа Консулгариҳои генералии Тоҷикистон ва дар
шаҳри Хуҷанд Консулгарии генералии Россия таъсис дода шуданд.
Санади муҳими байнидавлатӣ, ки 25 майи соли 1993 ба имзо расида, ба
ҳамкориҳои Тоҷикистону Россия ҳусни оғоз бахшид, Аҳднома дар бораи
дӯстӣ, ҳамкорӣ ва ёрии байниҳамдигарӣ мебошад. Феълан пояи шартномавию
ҳуқуқии муносибатҳои ду кишвари дӯст беш аз 230 cанади дуҷонибаро дар
бар мегирад, ки дар сатҳ ва марҳилаҳои гуногун ба имзо расида, ҳамкориҳои
фарогирро дар ҳамаи соҳаҳои муҳим танзим мекунад. Дар ин замина робитаҳои
амиқи сиёсии ҳарду давлат дар сатҳи олӣ нақши муассир доранд.
Марҳилаи рушду таҳкими ҳамкориҳои дуҷонибаи Тоҷикистону Россия
бо ибтикори созанда ва талошҳои пайгиронаи Сарвари давлати Тоҷикистон
Эмомалӣ Раҳмон дар оғози даврони Истиқлолияти кишвар шурӯъ гардида, бо
саъйи ҳар ду ҷониб имрӯз ба сатҳи муносибатҳои шарикї дар заминаи ҳамёрии
стратегӣ ва дӯстонаи анъанавӣ расида, дар таърихи начандон тулонӣ таҷрибаи
муҳими равобити байнидавлатӣ, механизмҳои ниҳодии ҳамкориҳо дар соҳаҳои
сиёсӣ, ҳарбию техникӣ, иқтисодию тиҷоратӣ, сармоягузорӣ, илму маориф,
фарҳангӣ ва гуманитарӣ фароҳам оварда шудааст.
Дар ин марҳила раванди муносибатҳо бо Россия дар маҷмӯъ хусусияти
устувор ва тамоюли афзоишёбандаро доро гашт. Яке аз қадамҳои муҳим дар ин
самт, сафари расмии Президенти Тоҷикистон ба Россия сентябри соли 1995
буд, ки бо ќабули санадҳои муҳиму фарогири ҳамкорӣ дар соҳаҳои иқтисоду
молия ва саноат анҷом ёфт.
Ҷонибҳо дар фазои ҳусни эътимод бо мақсади рушди минбаъдаи равобити
фарҳангӣ ва илму маориф заминагузорӣ намуданд, ки дар солҳои минбаъада
он иқдомҳо натиҷаҳои мутақобилан судмандро ба бор оварданд.
Маҷмӯи санадҳои баимзорасидаи фарогири соҳаҳои муҳими муносибатҳо
миёни Тоҷикистону Россия дар соли 1997, ки аллакай беш аз 50 ададро ташкил
медод, худ гувоҳи гуфтаҳои болозикр аст. Бо назардошти нақши муассири
Россия дар минтақа, вижагиҳои муносибатҳои дуҷониба ва робитаҳои
эътимодноки президентҳои ду давлат – Эмомалӣ Раҳмон ва Борис Елсин,
он кишвар дар сиёсати хориҷии Тоҷикистон ҳамоно аз мавқеи муҳим ва
афзалиятнок бархӯрдор буд.
Дар он давра зимни сафарҳои силсилавии ҳайатҳои баландпояи ҳарду ҷониб
ба кишварҳои якдигар, масъалаҳои таъмиқ ва густариши ҳамкориҳо дар соҳаҳои
афзалиятноки иқтисодӣ, энергетика ва таъминоти маводи сӯхт, ташкили
корхонаҳои муштараки саноатӣ ва роҳандозии истеҳсолот, гуманитарӣ ва
бартарафсозии ҳолатҳои фавқулодда аз мавзӯҳои меҳварии он мулоқотҳо ба
шумор мерафтанд.
Дар ин замина як зумра санадҳои бунёдӣ дар самти илму маориф ба имзо
расиданд, ки мувофиқи онҳо муассисаҳои таълимоти олии бонуфузи Россия
дар Тоҷикистон таъсис ёфта, ҷиҳати таҳсилу рушди минбаъдаи олимони ҷавон
ва умуман тарбияи кадрҳои баландихтисос шароит фароҳам гардид.
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Қобили зикр аст, ки солҳои 1999 ва 2000 бо саъю ҷадалҳои мудовими ҳарду
тараф ва иродаи сиёсии сарони ду давлат – Эмомалї Раҳмон ва Борис Елсин,
сатҳи муносибатҳои дуҷонибаи Тоҷикистону Россия ба маротиб баланд
бардошта шуда, саҳифаи нав ба маҳзи шурӯъи ҳамкориҳои гуногунҷанба ва
воқеии шарикӣ боз гардид.
Аҳднома дар бораи ҳамкории ҳампаймонӣ миёни Ҷумҳурии Тоҷикистон
ва Федератсияи Россия, ки ба асри XXI нигаронида шудааст, зимни боздиди
давлатии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон аз Россия
(апрели с. 1999) ба имзо расид, ки бегумон далели рушди собитқадамона ва
таҳкимбахши муносибатҳои шарикии байни ду кишвар мебошад. Дар рафти
ин сафар ҳамчунин Созишнома дар бораи мақом ва шартҳои ҳузури пойгоҳи
ҳарбии Россия дар қаламрави Тоҷикистон ба имзо расид.
Таваҷҷуҳи асосӣ ва саъю талошҳои ҳарду ҷониб ба рушду таҳкими ҳамкориҳои
судманд дар соҳаҳои тиҷорату иқтисод, молия ва ҳарбию техникӣ равона гардид.
Як нуктаи муҳимро бояд дарҷ намуд, ки дар ин давра ҷаласаҳои дуюм, сеюм
ва чаҳоруми Комиссияи байниҳукуматӣ оид ба ҳамкориҳои иқтисодӣ миёни
Тоҷикистон ва Россия баргузор шуданд, ки зимни он ҷаласаҳо масъалаҳои
аввалиндараҷаи самти иқтисодию тиҷоратӣ матраҳ гардиданд.
Аз оѓози даврони президентии В.Путин дар Россия ва бознигарӣ шудани
сиёсати хориҷии он кишвар нисбати давлатҳои Осиёи Марказӣ, аз ҷумла
Тоҷикистон, муносибатҳои дуҷонибаи Тоҷикистону Россия ба сатҳи сифатан
нав бароварда шуд. Ба вижа боздиду мулоқотҳои президентҳои ду давлат –
Э.Раҳмон ва В.Путин моҳи июни соли 2004 дар шаҳри Сочӣ ва баъдан октябри
ҳамон сол дар шаҳри Душанбе, оғози марҳилаи нав дар муносибатҳои ду
кишвар арзёбӣ мегардад.
Робитаҳои дӯстона ва самимӣ бо ҳусни эътимоди баланд, ки миёни сарони
ду давлат барқарор гардида буданд, ба пешбурди минбаъдаи ҳамкориҳо такони
мусбат бахшида, имконияти бо шеваи воқеъбинона ва созандагӣ матраҳ
намудани масъалаҳои мубрамро фароҳам оварданд. Ҳамин буд, ки зимни
музокирот ҷонибҳо роҷеъ ба бисёр масъалаҳои муҳими ҳалталаб, усулан ба
мувофиқа расиданд.
Дар баробари тасмимгирӣ ҷиҳати рушду тақвият додани ҳамкориҳо дар
соҳаҳои сиёсӣ, ҳарбию техникӣ, таҳкими амният ва муборизаи муштарак бар
зидди гардиши маводи мухаддир, иқтисоду тиҷорат, молия, илму маориф,
фарҳангию гуманитарӣ, ҳамзамон мавзӯъҳои марбут ба муҳоҷирати меҳнатӣ
ва ҷалби сармояи Россия ба самтҳои муҳими саноатию энергетикӣ, аз ҷумла
сохтмони неругоҳ ва гузаронидани корҳои геологию кашшофӣ мавриди
баррасӣ ва татбиқи минбаъда қарор гирифтанд.
Дар маҷмӯъ, дар раванди пешбурди сиёсати хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон
оғози солҳои 2000-ум марҳилаи заминагузорӣ ва бунёдӣ ба мақсади татбиқи
тарҳҳои созандагӣ ва барномаҳои фарогир ба ҳисоб меравад. Мисоли возеҳи
он, аз ҷониби Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам
Эмомалӣ Раҳмон эълон гардидани принсипҳои асосии сиёсати хориҷӣ
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– “сиёсати дарҳои кушода” мебошад. Маҳз дар он солҳо Тоҷикистон бо
назардошти манфиатҳои миллӣ ва ҳамкориҳои мутақобилан судманд бо бисёр
давлатҳои ҷаҳон муносибатҳоро густариш дода, намояндагиҳои дипломатиашро
дар кишварҳои дигари минтақаҳои ҷаҳон боз кард.
Дар марҳилаи мазкур ташкили сафарҳои расмї ва кории президентҳои
Тоҷикистон ва Россия ба кишварҳои якдигар анъанавӣ гардида, ҷонибҳо
бо истифода аз мулоқоту суҳбатҳои хоса, тавонистанд то рушди бемайлони
ҳамкориҳоро бо шева ва усулҳои нав ва мутобиқ ба талаботи замон таъмин
намоянд.
Дар рафти сафари расмии Президенти Россия Д. Медведев ба Тоҷикистон, ки
29 августи соли 2008 баргузор гардид, масъалаҳои марбут ба рушди минбаъдаи
ҳамкориҳо мавриди баррасӣ қарор гирифта, чанд санади дуҷониба ба имзо
расид. Дар рафти мулоќот масъалаҳои рушди ҳамкории иқтисодӣ, сохтмони
иншооти инфрасохторӣ дар Тоҷикистон бо ҷалби сармояи муштарак, инчунин
дурнамои рушди ҳамкориҳои манфиатовари минтақавӣ мавриди баррасӣ қарор
гирифтанд.
Ҳамкориҳои байнипарлумонии Тоҷикистону Россия дар ҳошияи равобити
сиёсии ҳарду давлат ба таври фаъол ба роҳ монда шудаанд. Аз ҷумла, моҳи ноябри
соли 2005 дар шаҳри Душанбе ҷаласаи Комиссияи байнипалатавии парлумонӣ
оид ба ҳамкорӣ байни Думаи давлатии Федератсияи Россия ва Маҷлиси
намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид, ки он ба
ифтитоҳи аввалин намоишгоҳи миллии Россия дар пойтахти Тоҷикистон рост
омад. Мақомоти қонунгузории ду кишвар масъалаҳои муҳоҷирони меҳнатии
Тоҷикистон, ҳолати заминаи шартномавию ҳуқуқии муносибатҳои байни
Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Федератсияи Россияро муҳокима карданд.
Байни парлумонҳои ду кишвар созишнома ва дигар санадҳои муҳим, аз
ҷумла Созишномаи ҳамкорӣ байни Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии
Тоҷикистон ва Шӯрои Федератсияи Маҷлиси Федералии Федератсияи Россия
ба имзо расонида шуда, ҷиҳати татбиқи амалии он комиссияи доимоамалкунанда
низ таъсис дода шудааст. Дар муносибатҳои судманди миёни кишварҳои мо
баргузории ҷаласаҳои байнипарлумонии «Тоҷикистон - Россия: имконоти
ҳамкории байниминтақавӣ» (Душанбе, августи соли 2006; Москва, ноябри
соли 2014; Душанбе, декабри соли 2015) ва Форумҳои байнипарлумонии
«Россия- Тоҷикистон: нерӯи ҳамкории байниминтақавӣ» (Москва, СанктПетербург, майи соли 2011, Душанбе соли 2012, Москва ноябри соли 2014 ), ки
њоло анъанавї гаштаанд, ањамияти хоса доранд.
Масъалаҳои ҳамкориҳои тиҷорию иқтисодӣ, афзоиши табодули мол, суръат
бахшидан ба ҳамкорӣ дар соҳаи гидроэнергетика ва коркарду истихроҷи газу
нафт ва канданиҳои фоиданок, рушди ҳамкории ҳарбию техникӣ, маърифатї
ва фарҳангӣ, ки асоси муносибатҳои Тоҷикистону Россияро ташкил медиҳад,
зимни ҳар як мулоқоту вохӯрињои дуљониба мавриди таваҷҷуҳ ва баррасии
ҷиддӣ қарор мегиранд. Агар ба масоили савдо ва табодули мол рӯй оварем,
яқинан Россия шарики асосии Тоҷикистон дар бобати содироту воридоти мол
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маҳсуб меёбад. Аз се як ҳиссаи ҳаҷми умумии сармояи хориҷии ба Тоҷикистон
воридшуда, ба Федератсияи Россия рост меояд, ки ин нишондињанда далели
возеҳи ҳамкориҳои густаришёбанда ва фарогири тарафайн аст.
Дар ҳамкориҳои тиҷорию иқтисодии Тоҷикистон бо Россия соҳаи энергетика
мақоми авлавиятнок дорад. Сохтмони НОБ-и Сангтӯда - 1 дар ҳудуди ИДМ
калонтарин лоиҳаи энергетикӣ буда, анҷоми сохтмони нерӯгоҳ барои рушди
иҷтимоию иқтисодии Тоҷикистон такони ҷиддие бахшид.
Солњои охир таваҷҷуҳи ҷонибҳо ба рушди ҳамкориҳои байниминтақавӣ
зоҳир карда шуд. Иқдоми Россия ҷиҳати ба имзо расонидани созишномаи
байниҳукуматӣ оид ба ҳамкориҳои байниминтақавӣ аз тарафи Тоҷикистон
мавриди дастгирӣ қарор гирифт, ки ин ба мукаммал гардидани заминаи
меъёриву ҳуқуқии ҳарду ҷониб дар самти ҳамкориҳои байниминтақавӣ мусоидат
кард. Қобили зикр аст, ки дар ҳоли ҳозир Тоҷикистон бо 70 минтақаи Россия
ҳамкорињоро ба роҳ мондааст. Ҳамкориҳои сиёсию иқтисодии ҳар ду кишвар
ҳамчунин дар доираи ИДМ, СААД, СҲШ ва дигар созмонҳои байналмилалию
минтақавӣ пайваста густариш меёбад. Самтҳои асосии ҳамкориҳои мазкур
ҷиҳати таҳкими амният ва суботи минтақавӣ, инчунин мусоидат ба рушди
равандҳои ҳамгироӣ равона гардида, мавқеҳои Тоҷикистону Россия зимни
баррасии масъалаҳои мубрам ва алоқаманд ба ин созмонҳо дар аксари ҳолатҳо
мувофиқат мекунад.
Тоҷикистону Россия дар масъалаи таъмини амнияти минтақавӣ низ
ҳамкориҳои босамар доранд. Президенти Тоҷикистон, Ҷаноби Олӣ Эмомалӣ
Раҳмон ҳамеша бо ташаббусҳои пай дар пай ҷиҳати ба эътидол овардани вазъияти
Афғонистон ва дар ин замина таҳкиму суботи минтақаи Осиёи Марказӣ даъват
ба амал меовард. Самараи чунин кӯшишҳо буд, ки моҳи октябри соли 2001
дар Душанбе мулоқоти сеҷонибаи президентҳои Тоҷикистон, Афғонистон ва
Россия баргузор шуд. Мавзӯи асосии ин мулоқот баррасии масъалаҳои муҳими
ба эътидол овардани вазъият дар Афғонистон буд. Бо ибтикори Эмомалӣ
Раҳмон Саммити нахустини «Чоргонаи Душанбе» бо иштироки президентҳои
Тоҷикистон, Россия, Афғонистон ва Покистон охири моҳи июли соли 2009 дар
Душанбе баргузор гардида, шакли нави ҳамкориҳои кишварҳои зикршударо дар
масъалаҳои минтақавӣ рӯи кор овард. Ҳамоиши дуюми чоргона бо ташаббуси
Президенти Россия моҳи августи соли 2010 дар Сочи баргузор гардид.
Дар раванди муносибатњои дуљониба мавќеъгирии хоса оид ба масъалањои
мубрами рўзномаи байналмилалї бо назардошти манфиатњои якдигар, тањлил
ва арзёбии тамоюлоти рушди љањонї ањамияти хос доранд. Чунин мавќеъгирї
алалхусус аз муносибатњои дўстона ва бовариноки ду роњбари давлат – Пешвои
миллат, Президенти љумњурї муњтарам Эмомалї Рањмон ва Президенти Россия
Владимир Путин сарчашма мегирад.
Сафари расмии Президенти Россия Владимир Путин октябри соли 2012
ба Љумњурии Тољикистон воќеаи муњим дар рушду тањкими муносибатњои
стратегии ду кишвар арзёбї мегардад. Дар рафти он дар баробари санадњо дар
самти њамкорињои њарбї ва мубориза бар зидди маводи мухаддир, як ќатор
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тафоњумномањо оид ба масъалањои муњољират, тањвили маводи нафтї ва дигар
масъалањои тиљоратию иќтисодї ба имзо расиданд.
Роњбарони давлатњо зимни гуфтушунидњо омодагии худро љињати таъмиќи
муколамаи сиёсї тасдиќ намуда, самтњои рушди минбаъдаи муносибатњои
Тољикистону Россияро муайян карданд. Ба татбиќи самараноки барномањои
ќабулшудаи дуљонибаи њамкории иќтисодї таваљљуњи махсус зоњир гардид.
Љонибњо ќарор карданд, ки ба афзоиши њаљм ва диверсификатсияи соњавии
њамкорињои иќтисодї, тавассути татбиќи муштараки лоињањо дар соњањои
маъдани кўњї, сохтмон, саноати сабук ва ѓизої, истењсоли молњои саноатї
ва коркарди мањсулоти хољагии дењот, ањамияти аввалиндараља хоњанд дод.
Сармоягузории корхонаю муассисањои Россия дар соњаи азхудкунии захирањои
нафту газ ва рушди иќтидори сўзишворию энергетикии Љумњурии Тољикистон,
омўзиши геологии ќаъри замин дар ќитъањои нафту газии ояндадори
Тољикистон, инчунин дар соњаи саноати кўњию маъдан, истењсолу коркарди
мањсулоти кишоварзї ва иштироки он кишвар дар дигар бахшњои иќтисоди
Тољикистон матрањ гардид. Инчунин, зарурати тањким ва рушди робитањои
байнипарлумонї њамчун сањмгузории муњим дар инкишофи њамкорињои
бисёрсамта ва мутаќобилан судманд байни Тољикистону Россия ќайд гардид.
Дар ин робита махсусан фаъолшавии чунин мулоќот дар соли 2015 боиси
ќайд мебошад. Аз љумла, мулоќоти кории президентњои ду давлат - 8 май дар
Москва, 9 июл дар Уфа, 15 сентябр дар Душанбе, 6 октябр дар Сочи доир
гардида, дар онњо масъалањои муњимтарини сиёсии рўзномаи байналмилалї,
таъмини амният дар минтаќа, муќовимат алайњи тањдидњои нав, рушди
њамкорињои дуљониба ва дигар масъалањои мубрам мавриди муњокима ќарор
гирифтанд. Њарду љониб тањкими инфрасохтори њарбию техникии марзи
љанубии минтаќа, њамоњангсозии фаъолияти хадамоти дахлдори ду љониб ва
пурзўр кардани фаъолияти идеологиро зидди хатарњои нав њамчун воситаи
воќеии муќовимат алайњи тањдид ва пасткунии шиддати хатарњо эътироф
намуданд. Ин алалхусус имрўз, дар њолати шиддат гирифтани хавфу хатарњои
муосир ањамияти хоса дорад.
Вобаста ба ин, сатњи баланди ҳамкориҳои миёни вазоратҳои корҳои хориҷии
Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Федератсияи Россия боиси зикр мебошад. Миёни
ин ду нињоди сиёсї њамасола мунтазам машваратҳо баргузор мегарданд, ки
махсусан аз соли 2014 хеле фаъол ва анъанавї гаштаанд. Машварати навбатӣ
моњи апрели соли 2016 дар Душанбе доир шуд, ки дар рафти он тарафҳо зимни
баррасии вазъи минтақа, ҷанбаҳои мубрами таъмини амният, хусусиятҳои
терроризми муосир ва муқовимат бар зидди терроризми байналмилалӣ,
оид ба усулҳои ифротишавии ҷомеа ва роҳҳои бартарафсозии он мубодилаи
афкор намуданд. Мавзўоти машваратњои сиёсї, чун анъана, дар барномањои
њамасолаи ҳамкории байни вазоратҳои корҳои хориҷии ду кишвар муайян
карда мешаванд.
Миёни Тољикистону Россия таќвияти робитањои байниминтаќавї низ идома
дорад. Бояд ќайд кард, ки то имрўз 13 созишномаи байниминтаќавї ба имзо
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расонида шуда, робитањо миёни вилояти Хатлон бо Љумњурии Бошќирдистон,
вилоятњои Саратов, Оренбург, Иваново, Воронеж, инчунин њамкорињои миёни
вилояти Суѓд бо љумњурињои Доѓистон ва Бошќирдистон, шањри Москва ва
вилоятњои Саратов, Астрахан, Оренбург ва Иваново ба роњ монда шудааст.
Созишномањои њамкорї миёни шањри Душанбе ва шањри Санкт-Петербург,
Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшон ва Осетияи Шимолї - Алания баста
шуданд.
Боиси ќайд аст, ки њамкориҳои ду кишвар дар соҳаи илму маориф низ
тадриҷан тањким ва тавсеа ёфта истодаанд. Тарғиби фарҳанг, забон ва дигар
арзишҳои маънавии халқҳои Тоҷикистон ва Россия дар муносибатҳои дуҷониба
ҷойгоҳи хоса дорад. Инро Созишнома байни Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
ва Ҳукумати Федератсияи Россия дар бораи таъсис ва шартҳои фаъолияти
марказҳои фарҳангию иттилоотӣ таќвият мебахшад.
Таъсиси чунин марказҳо барои рушди ояндаи ҳамкориҳо дар соҳаи илму
маориф, фарҳанг, технологияи инноватсионӣ хеле муҳим арзёбї мегардад.
Лозим ба ёдоварист, ки пайваста баргузор шудани рӯзҳои фарҳангии ҳарду
кишвар ва дигар чорабиниҳои илмию адабӣ дар шаҳрҳои Москваю СанктПетербург ва Душанбе ба ҳукми анъана даромада, дар рушду таҳкими бештари
робитаҳои таърихан дӯстонаи мардуми тоҷику рус нақши муҳимро мебозад.
Ҳамин тавр, доираи муносибатҳои дуҷонибаю бисёрҷонибаи Тоҷикистону
Россия фарогир ва дорои хусусияти доимо рушдёбанда буда, ҳар ду кишвар дар
таърихи начандон тўлонии соҳибистиқлолӣ дар соҳаҳои гуногуни ҳамкорӣ ба
дастовардҳои чашмрас ноил гардиданд.
Дар Љумњурии Тољикистон Донишгоњи Славянии Тољикистону Россия,
филиалњои донишгоњњои Москва – МГУ, МИСиС фаъолияти босамар
мебаранд. Њамасола беш аз 500 љавони тољикистонї тибќи бурсия барои тањсил
ба Федератсияи Россия сафарбар мешаванд. Миќдори умумии донишљуёни
Тољикистон, ки дар макотиби олии Россия тањсил мекунанд, айни замон, беш аз
13 њазор нафарро ташкил медињад.
Муносибатњои дуљонибаи Тољикистону Россия дар асоси принсипњои
шарикии стратегї рушду таќвият ёфта, тибќи ҳидоятҳои Пешвои миллат,
Президенти Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба роњ монда шудаанд. Тавре
Роњбари давлат дар баромади худ дар Сочи 15 октябри соли 2015 ќайд намуд, “мо
ба сатњи муносиботи байнидавлатї бо Россия бањои баланд медињем ва аз тамоми
имконот истифода мебарем, ки шарикии стратегї ва муттафиќии мо бемайлон
рушд намуда, бо такя ба таљрибаи њамгироии андўхтаамон тањким ёбад”. Дар ин
росто, Тољикистон тавсеаи муносибатҳои созанда ва гуногунҷанбаи худро бо
шарикони анъанавї, аз ҷумла Федератсияи Россия идома хоҳад бахшид.
Ҷумҳурии Тоҷикистон муносибатҳои дипломатиро бо Ҷумҳурии Қазоқистон
7-уми январи соли 1993 барқарор намуда, моҳи июни ҳамон сол Намояндагии
дипломатиаш дар ин кишвар ба фаъолият шурӯъ кард. Аз оғоз ҳамкориҳои
дуҷониба ва бисёрҷониба байни Тоҷикистону Қазоқистон дар фазои ҳусни
тафоҳум ҷараён гирифта, имрӯзҳо дар ҳоли рушду инкишоф қарор доранд.
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Мавриди зикр аст, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Қазоқистон рољеъ
ба бисёр масъалаҳои муҳими дорои моҳияти байналмилалӣ ва минтақавӣ
мавқеи наздик ё ҳамсон доранд.
Аввалин сафари Роҳбари давлати Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба
Қазоқистон дар соли 1993 сурат гирифт. Дар рафти ин сафар санади асосӣ
– Аҳднома дар бораи заминаи муносибатҳо байни ду кишвар ба имзо расид.
Инчунин сафарҳои минбаъдаи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ин
кишвар дар солҳои 1995, 2005, 2006, 2008, 2010, 2011 ва 2015 таҳкимбахши
муносибатҳои дӯстона миёни ду кишвар гаштанд.
Боздиди аввалини Президенти Ҷумҳурии Қазоқистон Нурсултон
Назарбоев аз Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2000 яке аз рӯйдодҳои муҳим
дар таърихи муносибатҳои ду кишвар ба ҳисоб меравад, ки зимни он 8 санади
байниҳукуматию байниидоравии алоқаманд ба соҳаҳои сиёсию иқтисодӣ,
илмию фановарӣ ва гумрук ба имзо расид. Президенти Ҷумҳурии Қазоқистон
Нурсултон Назарбоев солҳои 2004, 2007, 2008, 2014 ва 2015 бо сафарҳои гуногун
ба Ҷумҳурии Тоҷикистон ташриф оварда буд.
Соли 1995 Комиссияи байниҳукуматӣ оид ба ҳамкориҳои тиҷорию иқтисодӣ
миёни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Қазоқистон таъсис дода шуд.
Шӯруъ аз соли 1998 то ба имрӯз Комиссия пайваста ҳолати муносибатҳо ва
амалишавии санадҳои қаблан имзошударо баррасӣ намуда, самтҳои равобити

Сафари расмии Президенти Ҷумҳурии Қазоқистон Нурсултон Назарбоев
ба Тоҷикистон (Душанбе, 2015)
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дуҷонибаро боз ҳам васеътар гардонид. Феълан асоси шартномавию ҳуқуқии
муносибатҳои дуҷонибаи Тоҷикистону Қазоқистонро беш аз 100 санад ташкил
медиҳад. Санадҳои мазкур асосан фарогири самтҳои муҳими ҳамкориҳо,
аз ҷумла сиёсию иқтисодӣ, сармоягузорию андозбандӣ, бонкӣ ва гумрукӣ,
инчунин ҳарбӣ ва техникии ҳарбӣ буда, густариши фаъолонаи муносибатҳои
минбаъдаро таъмин менамоянд.
Тоҷикистон ташаббус ва иқдомҳои Қазоқистонро дар масъалаҳои сиёсати
байналмилалӣ ва минтақавӣ пайваста дастгирӣ менамояд. Аз он ҷумла
пешниҳод дар мавриди ташкили Машварат оид ба ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ
дар Осиёро ҷонибдорӣ намуда, яке аз аввалин кишварҳоест, ки номзадии
Қазоқистонро барои раёсат дар САҲА мавриди дастгирӣ қарор додааст.
Ҳарду кишвар дар мавриди таъсиси «Фонди инвеститсияҳои мустақими
Тоҷикистону Қазоқистон» ба мувофиқа расиданд, ки мақсад аз он татбиқи
амалии лоиҳаҳои сармоягузорӣ дар қаламрави кишварҳои якдигар ва хориҷ
аз онҳо мебошад. Тољикистон, ҳамчунин ба ҳаёту фаъолияти ҳамватанони
муқими Қазоқистон таваҷҷуҳи ҷиддӣ зоҳир менамояд. Аз ин ҷост, ки зимни
ҳар як сафари худ ба ин кишвар Пешвои миллат, Президенти Тоҷикистон
Эмомалӣ Раҳмон бо созмонҳои ҷамъиятии тоҷикон мулоқоту вохӯриҳои
алоҳида мегузаронад ва ҷиҳати дастгирии ҳамаҷониба аз онҳо ба вазорату
мақомоти марбутаи Тољикистон дастуру супоришҳои мушаххас медиҳад.
Моҳи сентябри соли 2010 дар шаҳри Душанбе муаррифии намояндагии
тиҷоратии Агентии миллии Қазоқистон оид ба содирот ва инвеститсияҳо
«KAZNEX» ва Бизнес-форум баргузор шуд.
Њамкориҳои фарҳангї миёни ду кишвар мунтазам рушду тавсеа ёфта, аз
ҷониби мардуми ба ҳам дӯсти ҳар ду кишвар дастгирӣ меёбанд. Дар ин марҳила
ҳайатҳои расмии ду давлат дар чорабиниҳои фарҳангӣ ва илмию техникии якдигар
пайваста ширкат варзиданд. Дар сатҳи баланд гузаронидани Рӯзҳои фарҳангии
Тоҷикистон дар Қазоқистон, Намоишгоҳи маҳсулоти кишоварзӣ дар шањри
Остона (августи с. 2007) ва ҳамчун рамзи эҳтиром дар боғи «Дӯстии халқҳо»-и ш.
Душанбе гузоштани муҷассамаи 35 афсари қазоқистонии дар сарҳади Тоҷикистону
Афғонистон қурбоншуда далели возеҳи ин гуфтаҳост. Дар ҳамин замина ташкили
Рӯзҳои фарҳангии Қазоқистон дар Тоҷикистон (октябри с. 2008) низ анъанаи
густариши робитаҳои фарҳангии ду кишвари дўстро идома дод.
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон зимни сафари расмии
Президенти Ќазоќистон Нурсултон Назарбоев, 14 сентябри соли 2015 изҳор дошт,
ки “Мо ба ташрифи Шумо ба Тоҷикистон аҳамияти беандоза медиҳем. Бовар дорам,
ки ин боздид бо муҳтаво ва самтгириаш имкон дорад дар муносиботи Тоҷикистону
Қазоқистон саҳифаҳои нав боз намояд”.
Нурсултон Назарбоев изҳор дошт, ки “Ҳамаи солҳои истиқлолият миёни
Қазоқистон ва Тоҷикистон ҳеҷ гуна мушкилоти сиёсию дигар вуҷуд надошту надорад.
Мо бисёр хоҳони суботу оромӣ дар Тоҷикистонем, зеро Тољикистон барои мо шарики
басо муҳим аст. Мо омодаем рушди иқтисодии Тоҷикистонро ҳамаҷониба дастгирӣ
намоем”.
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Боиси ќайд аст, ки дар рафти ин сафар 14 сентябри соли 2015 њуљљати
нињоят муњим - Ањднома дар бораи шарикии стратегии Чумњурии Тољикистон
ва Љумњурии Ќазоќистон ба имзо расид, ки муносибатњои миёни ду кишварро
ба сатњи нав баровард.
Ҳамин тариқ, робитаҳои Тоҷикистону Қазоқистон, ки ба муносибатҳои
дӯстона ва самимии пешвоёни ду миллат - Эмомалӣ Раҳмон ва Нурсултон
Назарбоев такя доранд, пайваста хусусияти пешраванда ва такмилёбиро дошта,
айни замон ба сатҳи ҳамёрии стратегӣ расидаанд.
Муносибатҳои дипломатӣ миёни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии
Ӯзбекистон 22 октябри соли 1992 барқарор гардидааст. Сафорати Тоҷикистон
аз соли 1995 дар шаҳри Тошканд фаъолият мекунад. Ҷумҳурии Тоҷикистон
бо таваҷҷуҳ ба дурнамои рушди иқтисодӣ, мавқеи ҷуғрофӣ ва инчунин
муносибатҳои таърихан ташаккулёфтаи халқҳои ду кишвар, ба рушду таҳкими
минбаъдаи ҳамкориҳои мутақобилан судманд бо Ҷумҳурии Ӯзбекистон
манфиатдор аст.
Дар ҳолати имрӯза заминаи шартномавию ҳуқуқии муносибатҳои дуҷонибаи
Тоҷикистон ва Ӯзбекистон 111 ҳуҷҷатро дар бар мегирад, ки аз соли 1992 то
имрӯз дар сатҳҳои байнидавлатӣ, байниҳукуматӣ ва байнисоҳавӣ ба имзо
расидаанд. Аз рӯзи барқарор намудани муносибатҳои дипломатӣ миёни ду
кишвар Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон 4 маротиба (1998
сафари расмӣ, 2001, 2010 ва 2016 сафарҳои корӣ) аз Ҷумҳурии Ӯзбекистон

Мулоқот бо Президенти Ҷумҳурии Узбекистон Ислом Каримов (Душанбе, 2014)
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ва Президенти Ӯзбекистон Ислом Каримов 4 маротиба (2000 сафари расмӣ,
2004, 2008 ва 2014 сафарҳои корӣ) аз Ҷумҳурии Тоҷикистон боздид ба амал
овардаанд.
Боздидҳои сарони ду давлат аҳамияти хоса дошта, ба рушди минбаъдаи
муносибатҳои ҳарду кишвар пайваста такони тоза мебахшанд ва омили асосии
тақвият ва таҳкимбахшии муносибатҳои дуҷониба маҳсуб меёбанд.
Санадҳои асосие, ки дар сатҳи роҳбарони ду кишвар ба имзо расида,
самтҳои муҳимтарини муносибатҳои тарафайнро муайян месозанд, Аҳднома
дар бораи дӯстӣ, ҳусни ҳамҷаворӣ ва ҳамкорӣ миёни Ҷумҳурии Тоҷикистон
ва Ҷумҳурии Ӯзбекистон аз 4 январи соли 1993 ва Аҳднома дар бораи дӯстии
абадӣ миёни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Ӯзбекистон аз 15 июни соли
2000 мебошанд.
Ин санадхо асоси муносибатҳои дутарафаро муайян карда, дар онҳо эҳтироми
соҳибихтиёрӣ ва истиқлолияти якдигар, баробарҳуқуқӣ, дахолат накардан ба
корҳои дохилии якдигар, таҳкими робитаҳои иқтисодии мутақобила таҷассум
ёфтаанд, ки барои рушду тавсеаи робитаҳои дуҷониба дар соҳаҳои сиёсӣ,
тиҷорию иқтисодӣ ва ғайра заминаи мустаҳками ҳуқуқиро ба вуҷуд овардаанд.
Аз соли 2010 вохӯриҳо дар сатҳи байниҳукуматӣ ва байниидоравӣ пайваста
гузаронида мешаванд. Баргузории ҷаласаҳои комиссияҳои байниҳукуматии
Тоҷикистону Ӯзбекистон оид ба масъалаҳои ҳамкории тиҷорию иқтисодӣ ва
масъалаҳои сарҳадӣ, гувоҳи он аст, ки раванди муносибатҳои ҳарду кишвар ба
тадриҷ тамоюли густаришёбандаро ба худ касб менамояд. Аҳамияти ҷаласаҳои
мазкур дар он ифода мегардад, ки мушкилиҳои дар муносибатҳои тарафайн
ҷойдошта таъкид гардида, роҳҳои ҳалли онҳо муайян карда мешаванд. Аз ҷумла,
дар рафти ҷаласаҳо масъалаҳои мубрами ҳамкориҳои дуҷониба дар соҳаҳои
электроэнергетика, хоҷагии об, саноат, кишоварзӣ, нақлиёту коммуникатсия
ва инчунин ҷалби васеи доираҳои соҳибкорӣ ва саноати ду кишвар ба раванди
тавсеаи муносибатҳои тиҷорию иқтисодӣ, мавриди баррасӣ қарор гирифтанд.
Тоҷикистон ва Ӯзбекистон дорои фазои бузурги фарҳангӣ-гуманитарӣ,
сарҳади умумӣ ва робитаҳои инкишофёфта буда, метавонанд барои инкишофи
таъсирбахши соҳаҳои гуногуни иқтисодиёти ҳарду давлат мусоидат намоянд
ва иқтидори транзитии якдигарро барои баромадан ба дигар бозорҳо истифода
баранд.
Робитаҳои таърихан муштарак, умумиятҳои фарҳангию маънавӣ, инчунин
анъанаҳои чандинасраи эҳтироми якдигар, заминаи мустаҳками муносибатҳои
ҳусни ҳамҷавории Тоҷикистону Ӯзбекистон мебошанд.
Ҳамкориҳои дуҷонибаи Ҷумҳурии Тоҷикистон бо Ҷумҳурии Беларус
5 сентябри соли 1996 бо барқарор гардидани муносибатҳои дипломатӣ оғоз
шуда, ҳамзамон Сафорати Тоҷикистон дар он кишвар ба фаъолияти худ шурӯъ
намудааст. Намояндагии дипломатии Ҷумҳурии Беларус дар ш.Душанбе
соли 2011 таъсис дода шудааст. Муносибатњои ҳарду давлат дар заминаи
ҳусни тафоҳум ва равобити анъанавии дӯстона, бо ҳамкориҳои бисёрҷанбаи
мутаќобилан судманд рушду таҳким меёбанд.
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Мулоқот бо Президенти Ҷумҳурии Беларус
Александр Лукашенко (Душанбе, 2015)

Мавриди зикр аст, ки Аҳднома дар бораи дӯстӣ ва ҳамкорӣ миёни Ҷумҳурии
Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Беларус санади муҳими танзимкунандаи самтҳои
асосии муносибатҳои дуҷониба мебошад, ки зимни сафари нахустини
Президенти он кишвар Александр Лукашенко ба Ҷумҳурии Тоҷикистон, моҳи
апрели соли 2000 ба имзо расида буд. Феълан пояи шартномавию ҳуқуқии
ҳамкориҳои ҳарду давлатро 53 санади муҳим ташкил медиҳад, ки марбут ба
робитаҳои сиёсӣ ва фарогири соҳаҳои тиҷорию иқтисодӣ, фарҳанг ва илму
маориф мебошад. Дар идомаи чунин тамоюли мусбат дар муносибатҳои
тарафайн, моҳи июни соли 2001 Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ
Раҳмон аз Ҷумҳурии Беларус боздиди расмӣ ба амал овард, ки ба рушди
минбаъдаи ҳамкориҳо такони ҷиддӣ бахшида, 6 санади марбут ба соҳаҳои
иқтисод ва савдо ба имзо расонида шуд.
Љонибҳо ба мақсади фароҳам овардани шароити мусоид ҷиҳати густариши
бемайлони ҳамкориҳо дар самтҳои иқтисодӣ, саноат, ҳарбию техникӣ ва илму
фарҳанг саъю талош меварзанд. Тарҳрезии пешбурди ҳамкориҳои мутақобилан
судманди иқтисодї, асосан дар ҳошияи кори Комиссияи байниҳукуматии
Тољикистон ва Беларус оид ба ҳамкории тиҷоратию иқтисодӣ, амалӣ
мегардад. Комиссияи мазкур афзалиятњои њамкориро дар соњањои роҳандозии
истеҳсолоти молу маҳсулоти саноатию кишоварзии муштарак, энергетика ва
ҷалби сармоя ба лоињањои иќтисодӣ дар кишварҳои якдигар муайян намуда,
ҷиҳати татбиқи минбаъдаи онҳо иқдомҳои мушаххасро роҳандозӣ мекунад.
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Ҷонибҳо ба хотири таҳкими муносибатҳои мутақобилан судманд ва
роҳандозии ҳамкориҳои байнипарлумонию табодули таҷриба, дар солҳои
аввали соҳибистиқлолӣ ҷиҳати таъсиси Гурӯҳи кории байнипарлумонӣ ба
мувофиқа расиданд.
Дар заминаи густариши муносибатҳои дӯстона ва робитаҳои устувори
сиёсӣ, вусъат додани ҳамкориҳои тиҷоратию иқтисодӣ, яке аз вазифаҳои
аввалиндараҷаи сохторҳои соҳавии ҳарду кишвар гардид. Феълан асоси
ҳамкориҳои тиҷоратӣ ва доду гирифти байни ду кишварро воридоту содироти
ашёи хом, техникаи вазнин, маҳсулоти саноатӣ ва кишоварзию боғдорӣ,
инчунин дигар намуди молҳои ниёзи мардум ташкил медиҳанд. Айни замон
ҳамкориҳои мустақими корхонаҳои саноатию истеҳсолии Тоҷикистону
Беларус ба таври фаъол ба роҳ монда шудааст, ки барои ҳар ду ҷониб судманд
арзёбӣ мегардад.
Тибқи қарордоди ҷонибҳо, намудҳои гуногуни мошину техникаҳои вазнини
истеҳсоли Беларус, барои истифода дар сохтмони иншооти муҳим аз тарафи
Тоҷикистон харидорӣ гардида, ҳамзамон ҷиҳати таъмири он техникаҳои
истифодашаванда дар корхонаҳои Беларус, мувофиқа ба даст омадааст.
Сохторҳои соҳавии Тоҷикистону Беларус бо назардошти иқтидори фаровони
мавҷудаи тарафайн, ҷиҳати вусъат додани ҳамкориҳо, масъалаҳои бунёди
корхонаҳои муштарак оид ба истеҳсоли техникаҳои саноатӣ, трансформатор ва
дигар таҷҳизоти барқию обкашро мунтазам мавриди баррасӣ қарор медиҳанд.
Тамоюли вусъатнок ва пешравиҳои назаррас ҳамчунин дар самти ҳамкориҳои
фарҳангӣ ва илму маориф мушоҳида мешавад. Таҳсили донишҷӯён дар
кишварҳои якдигар, аз ҷумла шаҳрвандони Тоҷикистон, ки дар муассисаҳои
таълимии Беларус аз рӯи тахассусҳои фанҳои дақиқ ва техникию муҳандисӣ
илм меомӯзанд, басо муҳим арзёбӣ мегардад.
Дар ин марҳила муносибатҳои созандаю муфид миёни вилоятњои ду кишвар
роњандозӣ гардид. Бо мақсади таҳкими ҳамкориҳо дар самтҳои иқтисоду
саноат, корхонаҳои муштарак оид ба истеҳсоли молҳои истеъмолӣ дар соҳаи
комплекси агросаноатӣ, конњои сангњои ќиматбањо барои истихроҷ таъсис
дода шуданд.
Дар таҳкими робитаҳои ду кишвар муносибатҳои дӯстонаи роҳбарони ду
давлат нақши муҳим доранд. Мусаллам аст, ки зимни мулоқотҳои Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон бо Президенти Ҷумҳурии Беларус
Александр Лукашенко, ки мунтазам доир мегарданд, тамаркуз ба рушду
тақвияти муносибатҳои неки дӯстона ва ҳамкориҳои гуногунсамт карда
мешавад. Аз ҷумла, зимни дидору гуфтушунидҳои сентябри соли 2015 дар
ш.Душанбе, Сарвари давлати Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон изҳор дошт, ки:
“Мо ба мардуми бародари Белорус таваҷҷуҳи махсус дорем ва ба дӯстии анъанавии
мардумони ду кишвар арҷ мегузорем”.
Александр Лукашенко ба меҳмоннавозии самимии мардуми Тоҷикистон
баҳои баланд дода, аз ҷумла ду ва зиёда аз он ҳосил рӯёндани кишоварзони
тоҷикро “дастоварди бузург” номид. Президенти Беларус ҳамчунин бо ишора
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ба тадбирҳои хирадмандонаи Сарвари давлати Тоҷикистон таъкид кард:
“Шумо бо ҷавонмардию ҷасорати беандоза барои нигоҳдорӣ ва таҳкими сулҳу
субот ҳамеша мубориза мебаред, то ки мардуми кишвар зиндагии орому осуда
ва заҳмати созанда дошта бошанд. Мо дар навбати худ омодаем ҳар кумаке, ки
метавонем, ҳар лаҳза ба Шумо расонем”.
Бисту панљ соли муносибатњои дипломатї байни кишварњои мо, њамкориҳои
судманди тарафайн дар соњаҳои иќтисоду тиҷорат, саноату кишоварзӣ,
илму техника ва фарњанг, ифодагари равобити густаришёбанда ба манфиати
мардумони ду кишвар мебошад.
Муносибатҳои дипломатӣ байни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии
Қирғизистон 14-уми январи соли 1993 барқарор шуда, дар ҳар ду кишвар
сафоратҳои якдигар фаъолият мекунанд. Дар марҳилаи ҳозира раванди
муносибатҳои Тоҷикистону Қирғизистон ҳам дар доираи ҳамкориҳои дуҷониба
ва ҳам бисёрҷониба дар сатҳи рушдёбанда ва фазои дӯстию ҳусни ҳамҷаворӣ
идома доранд.
Санадҳои асосие, ки усулу самтҳои муҳими муносибатҳои ду кишварро
муайян месозанд, ин Аҳдномаҳо дар бораи асосҳои муносибатҳои байнидавлатӣ

Мулоқоту музокироти сатҳи олӣ миёни Тоҷикистону Қирғизистон (Бишкек, 2013)
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байни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Кирғизистон (июли с.1996) ва дар
бораи муносибатҳои неки ҳамсоягӣ ва шарикӣ байни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва
Ҷумҳурии Қирғизистон (майи с.2004) мебошанд.
Президентҳои Тоҷикистону Қирғизистон бо мақсади ҳалли самараноки
масъалаҳои аввалиндараҷа ва баланд бардоштани сатҳи муносибатҳои дуҷониба
Шӯрои ҳамоҳангсози байнидавлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии
Қирғизистон ва Шӯрои вазирони корҳои хориҷии ду ҷумҳуриро таъсис доданд.
Дар ҷаласаи нахустини Шӯрои вазирони корҳои хориҷї (августи с. 2009, ш.
Душанбе) самтҳои асосии ҳамкориҳои муштарак дар бобати такмил додани
асоси ҳуқуқии муносибатҳои байнидавлатӣ, ҳамоҳанг намудани кӯшишҳои
дуҷониба ҷиҳати истифодаи оқилонаи захираҳои оби минтақаи Осиёи Марказӣ,
тақвияти ҳамкорињо доир ба масъалаҳои сарҳадӣ, аз ҷумла, тариқи андешидани
чораҳои иловагӣ барои пешгирӣ аз мушкилоту ҳодисаҳои манфӣ дар сарҳад
ва осон намудани равобити байнисарҳадӣ ба таври муфассал мавриди баррасӣ
қарор гирифта, мушаххас гардонида шуданд.
Масъалаҳои истифодаи оқилонаи захираҳои обию энержии минтақа,
густариши робитаҳои тиҷорию иқтисодӣ, ҳамкориҳои фарҳангию гуманитарӣ,
наздисарҳадӣ ва соҳаи нақлиёту коммуникатсия, пайваста мавриди баррасӣ
ва ҳамоҳангсозии дигар сохторҳои марбутаи Тоҷикистону Қирғизистон қарор
дода мешавад.
Зикри ин нукта низ муҳим аст, ки Тоҷикистону Қирғизистон тарафдори
ҳамкориҳои фаъоли минтақавӣ ва рушди равандҳои ҳамгироӣ мебошанд. Аз
ин лиҳоз, ба ҳамкории муфиди тарафайн дар доираи созмонҳои байналмилалӣ,
аҳамияти хосса дода мешавад. Мавқеи ҳар ду давлат оид ба бисёр масъалаҳои
мубрами сиёсию иқтисодии дорои хусусияти минтақавӣ бо назардошти
манфиатҳои дигар кишварҳои минтақа ба ҳам мувофиқат мекунад.
Тоҷикистону Қирғизистон бо мавҷудияти сарҳаду коммуникатсияи умумӣ,
дорои имкониятҳои зиёди транзитӣ ҳастанд, ки сохтмони роҳҳо ба дигар
давлатҳои минтақа яке аз самтҳои муҳими онҳост. Сохтмони хатҳои интиқоли
барқ ва роҳҳои оҳану автомобилгард, на танҳо барои рушди иқтисодии ду
кишвар, балки ба густариши раванди ҳамкории минтақавӣ дар соҳаи иқтисодӣ
мусоидат хоҳад кард.
Дар баробари ин, раванди ҳамкориҳои Тоҷикистону Қирғизистон дар соҳаи
гуманитарӣ суръати рӯзафзун дорад. Ҳайатҳои ду кишвар дар сатҳҳои гуногун,
дар чорабиниҳои илмию фарҳангии якдигар фаъолона ширкат меварзанд.
Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Қирғизистон дар даврони соҳибистиқлолӣ
саъю кӯшишро бар он равона месозанд, ки робитаҳои мутақобилан судманди
онҳо дар самтҳои мухталифи ҳамкорӣ рушди бештар намуда, фазои боэътимод
ва ҳусни ҳамҷаворӣ байни мардуми ду кишвари ба ҳам дӯст ҳамеша пойдор
бошад.
14 сентябри соли 2015 Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон
бо Президенти Ҷумҳурии Қирғизистон Алмазбек Атамбоев, ки барои иштирок
дар ҳамоиши навбатии сарони давлатҳои аъзои Созмони Аҳдномаи амнияти
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дастаҷамъӣ ба Душанбе ташриф оварда буд, мулоқот дошт. Дар он масоили
вобаста ба рушди муносиботи дӯстию ҳамсоягии накў ва ҳамкории судбахш
баррасӣ гардид.
Сарвари давлати Тоҷикистон зикр намуд, ки муносиботи Тоҷикистону
Қирғизистон дорои имконоти бағоят васеи рушду густариш мебошанд ва
моро зарур аст, ки аз шароити ҳамсони табиию иқлимӣ ва сохтори монанди
иқтисодии ду кишвари ҳамсоя пурсамар истифода барем. Тазаккур дода шуд, ки
рушди ҳамкорӣ дар бахшҳои энергетика, нақлиёт, кишоварзӣ ва тиҷорат ҳамоно
афзалиятнок дониста мешавад.
Ҳамчунин атрофи авзои минтақа ва ҷаҳон ва ҳамгироиҳои муштараки
Тоҷикистону Қирғизистон, аз ҷумла барои таҳкими суботу амният дар Осиёи
Марказӣ, гуфтугӯи судманд сурат гирифт.
10-12 майи соли 2016 Сарвазири Ҷумҳурии Қирғизистон љињати иштирок дар
маросими оғози татбиқи лоиҳаи «СASA-1000» ба Душанбе ташриф овард, ки
зимни он сафар аз ҷониби Президенти Љумњурии Тољикистон пазируфта шуд.
Ҷониби Қирғизистон татбиқи пайгиронаи тарҳи дорои аҳамияти ҳаётан муҳими
«СASA-1000»-ро ҳамчун лоиҳаи рушди интиқоли нерӯи барқ дар Осиёи Марказӣ
ва Осиёи Ҷанубӣ омили таъмини пешрафти кишварҳои минтақа арзёбӣ намуд.
Заминаи сиёсии муносибатҳои Тоҷикистону Туркманистонро 27-уми январи
соли 1993, имзои Протокол «Дар бораи барқарор намудани муносибатҳои
дипломатӣ байни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Туркманистон» фароҳам овардааст.
Аз моҳи марти соли 1993 Сафорати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Ашқобод ва аз
моҳи июни соли 1999 Сафорати Туркманистон дар Душанбе фаъолияти худро
идома медиҳанд.

Мулоқот бо Президенти Туркманистон (Душанбе, 2014)
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Туркманистон аз лиҳози нақлиётию коммуникатсионӣ дорои имконоти
фаровон ҷиҳати пайвастани минтақаи Осиёи Марказӣ бо дигар манотиқи
ҷаҳон аст ва роҳандозии ҳамкориҳои судманд бо ин кишвар аз аҳамияти хосса
бархӯрдор аст.
Зимни сафари Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба
Ашқобод (июли с.1995) Баёнияи муштарак қабул гардида, роҳбарони ҳар ду
давлат масъалаҳои оид ба густариши ҳамкориҳои тиҷорию иқтисодиро баррасӣ
намуданд. Ҳамчунин, дар доираи вохӯриҳои бисёрҷонибаи сарони давлатҳои
Осиёи Марказӣ мулоқотҳои роҳбарони давлатҳои Тоҷикистону Туркманистон
мунтазам сурат мегиранд, ки зимни онҳо зарурати ташкили шароити мусоид
барои ҳамкориҳои судманд байни ду кишвар дар соҳаҳои сиёсӣ, иқтисоду савдо
ва илму техника таъкид мегарданд.
Дар ин замина равобити дуҷонибаи Тоҷикистону Туркманистон ба сатҳи
сифатан нав бароварда шуда, фарогири ҷанбаҳои гуногуни иқтисодию
фарҳангӣ гардид. Дар ин раванд, пеш аз ҳама сафарҳои расмии сарони давлатҳо
ба кишварҳои якдигар (соли 2007) нақши муассир бозиданд. Зимни он сафарҳо
як зумра санадҳои ҳамкорӣ дар соҳаҳои мухталифи муносибатҳои дуҷониба ба
имзо расонида шуданд. Бо пайравї аз ин тамоюли мусбат, сафари давлатии
Президенти Туркманистон ба Тоҷикистон, ки 19 марти соли 2010 амалӣ гашт,
ба раванди муносибатҳо такони ҷиддӣ бахшид. Дар натиҷаи гуфтушунидҳо дар
сатҳи олӣ, самти ҳамкориҳои минбаъда дар соҳаҳои энергетика, нақлиёт, нафту
газ, маориф ва фарҳанг ба таври муфассал мавриди баррасӣ қарор гирифт.
Бо мақсади истифодаи пурраи зарфияти иқтисодӣ ва рушди муносибатҳои
мутақобилан судманди тиҷорӣ, байни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Туркманистон
Комиссияи байниҳукуматии Тоҷикистону Туркманистон оид ба ҳамкориҳои
тиҷорию иқтисодӣ ва илмию техникӣ фаъолият дорад.
Феълан пояи шартномавию ҳуқуқии муносибатҳои дуҷонибаи Тоҷикистон
ва Туркманистон аз 71 санад иборат мебошад, ки ба рушди ҳамкориҳои
дуҷониба байни ду давлат дар соҳаҳои сиёсӣ, тиҷоратию иқтисодӣ, андоз,
гумрук, корҳои бонкӣ ва ҷалби сармоя равона гардидааст.
Санади асосие, ки самтҳои авлавиятноки муносибатҳои ду кишварро
танзим менамояд, «Аҳдномаи дӯстӣ ва ҳамкорӣ байни Ҷумҳурии Тоҷикистон
ва Туркманистон» мебошад. Дар он тартиби асосии муносибатҳои дуҷониба
муайян гардида, чунин усулҳои муҳим дар муносибатҳо, ба мисли эҳтироми
дуљонибаи истиқлолият, баробарҳуқуқӣ, дахолат накардан ба корҳои дохилии
ҳамдигар, саъю кӯшиши дуҷониба барои барқарорсозии робитаҳои иқтисодии
мутақобилан судманд ҳам дар сатҳи давлатӣ ва ҳам дар сатҳи субъектҳои
хоҷагидор таъкид шудаанд.
12 апрели соли 2015 дар ҳошияи Конфронси умумиҷаҳонии об, ки дар шаҳри
Тегуи Ҷумҳурии Корея барпо гардид, ҳолат ва дурнамои ҳамкориҳои дуҷониба
ва амалишавии лоиҳаи сохтмони роҳи оҳани Тоҷикистон-АфғонистонТуркманистон миёни президентҳои ду давлат муҳокима шуда, оид ба
масъалаҳои муҳими байналмилалӣ ва минтақавӣ табодули афкор сурат гирифт.
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Мавриди зикр аст, ки сафари расмии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
Эмомалӣ Раҳмон ба Туркманистон, ки 20-уми августи соли 2015 доир гардида
буд, бо натоиҷи худ кишварҳо ва мардуми моро боз ҳам наздиктар сохта, барои
ҳамкориҳои муваффақ, ки даҳсолаи охир сол то сол амалан муҳтавои нав касб
мекунанд, шароити иловагӣ фароҳам овард.
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон таъкид бар он намуд, ки
Туркманистон яке аз мавқеъҳои афзалиятнокро дар стратегияи сиёсати хориҷии
Тоҷикистон ишғол мекунад. Мо дар самти тақвият ва таҳкими минбаъдаи
шарикии Тоҷикистону Туркманистон ва диверсификатсияи соҳаҳо, самтҳо ва
шаклҳои рушди мутақобилан судманди он манфиатдор ҳастем. Зикр гардид, ки
заминаи қарордодию ҳуқуқии дуҷонибаи мавҷуда, рӯҳияи эътимоди тарафайн
ва ҳусни тафоњум байни кишварҳоямон барои дар ҳаёт татбиқ кардани нақшаҳо
ва кӯшишҳои созандаи муштараки мо заминаи мусоид фароҳам меоранд.
Ташкили корхонаҳои муштарак, ифтитоҳи марказҳои савдо, ҳамкориҳои боз
ҳам наздиктар дар соҳаи нақлиёт, содагардонии сафарҳои доираҳои соҳибкорӣ ва
дастгирии Комиссияи муштараки байниҳукуматӣ оид ба ҳамкориҳои тиҷоратӣ
ва иқтисодӣ муњим дониста шуд. Умуман, Тоҷикистон чунин мешуморад, ки мо
бояд муносибатҳои тиҷоратию иқтисодиро, ки барои густариши робитаҳо дар
дигар самтҳо шароит фароҳам меоранд, босуръат рушд диҳем.
Бо назардошти он, ки ҳамкориҳои тиҷоратию иқтисодӣ миёни Тоҷикистон,
Афғонистон ва Туркманистон дар солҳои охир босуръат рушд мекунанд,
ташкили инфрасохтори нақлиётию транзитӣ ба рушди соҳаҳои гуногун
имконоти густурда фароҳам меорад.
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон таъкид намуд, ки
Тоҷикистон аз ҷониби худ тамоми кўшишҳоро ба харҷ медиҳад, ки муносибатҳои
дуҷонибаи мо ба манфиати халқҳоямон ҳамаҷониба таҳким ёбанд. Президенти
Туркманистон Гурбонгулӣ Бердимуҳаммадов низ таъкид кард¸ ки сафари
расмии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмонро ба кишвари худ
басо муҳим мешуморад, зеро Туркманистон ва Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бисёр
масоили минтақавию ҷаҳонӣ, ба хусус дар бахши ҳифзи амнияту субот ва сулҳу
салоҳ мавқеи ҳамсон доранд.
Њам Душанбе ва њам Ашќобод дар заминаи тавсеаи њамкорињои иќтисодии
минтаќавї бо љалби Афѓонистони њамсоя талош мекунанд. Равшантарин
намунаи ин талошњо оѓози сохтмони роҳи оҳани Туркманистон-АфғонистонТољикистон бо иштироки Президентњои њар се кишвар-Эмомалї Рањмон, Њомид
Карзай ва Гурбонгулї Бердимуњаммадов дар минтаќа Лебапи Туркманистон
дар соли 2013 дониста мешавад. Сарвари давлати Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон
зимни суханронии худ таъкид дошт, ки ин роҳи дӯстӣ ба густариши бесобиқаи
робитаҳои иқтисодию тиҷоратӣ ва фарҳангии се кишвар ва минтақа мусоидати
фаъол хоҳад кард.
Комиссияи байниҳукуматии Тоҷикистону Туркманистон оид ба ҳамкориҳои
тиҷоратию иқтисодӣ ва илмию техникӣ, ки дар пешбурди муносибатҳо нақши
муҳимро иҷро мекунад ва ҷаласаҳои он мунтазам баргузор мешаванд.
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Робита дар соҳаҳои фарҳанг ва илму маориф дар сатҳи муносиб ба роҳ
монда шуда, намояндагони ҳарду кишвар дар чорабиниҳои якдигар иштироки
фаъол доранд. «Ҳафтаи дӯстии туркману тоҷик», ки 11-15 майи соли 2016 дар
ш.Душанбе баргузор шуд, мисоли возеҳ аз он аст.
Ҳамкориҳои дуҷониба Ҷумҳурии Тољикистон бо Ҷумҳурии Озарбойҷон бо
барқарор намудани муносибатҳои дипломатӣ аз 29 майи соли 1992 оғоз гардида,
густариши минбаъдаи он дар рӯҳияи эҳтиром ва эътимоди мутақобила идома
меёбад.
Табиист, ки Тоҷикистон бо назардошти имкониятҳои молиявию иқтисодӣ
доираи муносибатҳояшро бо кишварҳои ҷаҳон марҳила ба марҳила ва ба тадриҷ
густариш медиҳад. Дар баробари ин, Тоҷикистону Озарбойҷон дар оғози
марҳилаи истиқлолияти хеш, ҳар ду ба мушкилоти дохилӣ мувоҷеҳ гардиданд,
ки он ба соҳаҳои иҷтимоӣ ва рушди иқтисод беасар намонд. Бинобар ин, то
соли 2007 байни кишварҳо ҳамагӣ 2 санади байниҳукуматӣ - «Созишнома оид
ба ҳамкориҳои иқтисодию тиҷоратӣ» ва «Созишнома байни Вазорати амнияти
Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Вазорати амнияти миллии Ҷумҳурии Озарбойҷон
оиди ҳамкорӣ ва амалиёти мутақобила» ба имзо расида, доираи муносибатҳо
асосан дар сатҳи мукотибаи дипломатӣ қарор дошт.
Робитаҳои фаъоли сиёсӣ ва ҳамкориҳои воқеан фарогир дар бахшҳои
иқтисоду тиҷорат, нақлиёту коммуникатсия ва транзити борҳо аз соли 2007
шурӯъ гардид, ки онро метавон оғози марҳилаи густариши ҳамкориҳо ва
баромадан ба сатҳи сифатан нав дар таърихи соҳибистиқлолии муносибатҳои
дуҷонибаи Тоҷикистону Озарбойҷон арзёбӣ кард. Дар соли зикршуда аввалан

Сафари расмии Президенти Ҷумҳурии Озарбойҷон Илҳом Алиев
ба Тоҷикистон (Душанбе, 2014)

69
https://bikhon.tj/

сафари расмии Президенти Ҷумҳурии Озарбойҷон Илҳом Алиев ба Тоҷикистон
(15 март) ва сипас сафари расмии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ
Раҳмон ба Озарбойҷон (13-14 август) ба вуқӯъ пайваст, ки ба пешравии
минбаъдаи муносибатҳо такони ҷиддии мусбат бахшид.
Дар натиҷаи сафарҳои мазкур байни ҳарду кишвари дӯст санадҳои муҳим, аз
ҷумла Аҳдномаи дӯстӣ ва ҳамкорӣ байни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии
Озарбойҷон, Созишнома байни Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҳукумати
Ҷумҳурии Озарбойҷон оид ба савдои озод ва дигар созишномаҳо ҷиҳати
густариш ва таҳкими муносибатҳои тарафайн ба имзо расиданд.
Ба мақсади роҳандозии ҳамкориҳои воқеӣ ва таҳкими минбаъдаи
муносибатҳои дӯстонаи тарафайн, рушди доимии робитаҳои сиёсӣ ва татбиқи
амалии санадҳои имзошуда, Сафорати Ҷумҳурии Озарбойҷон дар Ҷумҳурии
Тоҷикистон аз моҳи сентябри соли 2007 ва Сафорати Ҷумҳурии Тоҷикистон
дар Ҷумҳурии Озарбойҷон аз моҳи марти соли 2008 фаъолияти худро оғоз
намуданд.
Қобили зикр аст, ки дар баробари густариши муносибатҳои сиёсию
иқтисодии тарафайн, таваҷҷуҳи махсуси ҷонибҳо ҳамчунин ба таҳкими
равобити фарҳангӣ нигаронида шудааст. Дар ин замина Рӯзҳои фарҳангии
Тоҷикистон дар шаҳрҳои Боку ва Ганҷа ва Рӯзҳои фарҳангии Озарбойҷон дар
шаҳри Душанбе дар давоми солҳои 2007-2008 муваффақона доир гардиданд.
Бо ҳамин дар самти равобити фарҳангӣ миёни ду кишвар гузаронидани
чорабиниҳо ва иқдомҳои муштарак ба ҳукми анъана даромада, он ҳамасола
тавсеа меёбад.
16 октябри соли 2014 зимни музокироти расмӣ бо иштироки президентњо
ва ҳайатҳои васеи ду ҷониб муҳокимаи масоили ҳамкории Тоҷикистону
Озарбойҷон дар соҳаҳои сиёсат, мудофиа, амнияти минтақавӣ, иқтисоду
тиҷорат ва сармоягузорӣ ва ҳамчунин густариши робитаҳои илмию фарҳангӣ
идома ёфт.
Ҳар ду ҷониб дастовардҳои назаррасро дар соҳаи иқтисод ва тиҷорат
таъкид намуда, ҳамзамон фаъолияти бештари Комиссияи байниҳукуматӣ
оид ба ҳамкории тиҷоратию иқтисодиро зарур шумурданд. Дар ин замина ба
густариши робитаҳои мустақими миёни доираҳои соҳибкории Тоҷикистону
Озарбойҷон таваҷҷуҳи хос зоҳир гардид. Мусоидат ба рушди ҳамкории илмиютехникӣ ва фанновариҳои нав ҳам аз мавзӯъҳои асосии ин музокирот буд.
Пас аз анҷоми мулоқоту музокироти расмӣ маросими имзои санадҳо баргузор
шуд, ки зимни он Эъломияи муштараки Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
ва Президенти Ҷумҳурии Озарбойҷон ва 4 созишнома миёни Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҳукумати Ҷумҳурии Озарбойҷон оид ба ҳамкорӣ дар
соҳаи мудофиаи гражданӣ, пешгирӣ ва рафъи оқибатҳои ҳолатҳои фавқулода,
ҳамкорӣ дар соҳаи карантини растанӣ, ҳамкорӣ дар соҳаи тандурустӣ ва
ҳамкории илмӣ ба имзо расид.
Муносибатҳои дипломатии Тоҷикистон бо Украина 24-уми апрели соли 1992
барқарор гардида, густариши минбаъдаи онҳо дар рӯҳияи ҳамдигарфаҳмӣ ва
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эҳтирому эътимоди тарафайн идома меёбад. Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷонибдори
рушди муносибатҳои дуҷониба ва таҳкими ҳамкориҳои мутақобилан судманд
бо Украина мебошад. Моҳи декабри соли 2010 дар шањри Киев Сафорати
Ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолияти худро оғоз намуд.
Робитањои сиёсию иќтисодии Тољикистон бо Украина дар заминаи ҳусни
эътимод ва дўстона идома меёбанд, ки ҷиҳати ҳамоҳангии мавќеъњо дар
мавзӯъҳои сиёсати байналмилаллї ва таҳкими амниятї мусоидат менамояд.
Муҳимтарин санаде, ки зербинои асосии ҳамкориҳои дуҷониба маҳсуб
меёбад, Аҳднома дар бораи дӯстӣ ва ҳамкорӣ байни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва
Украина (аз 6 июли соли 2001) мебошад. Яке аз воситаҳои муҳими ҳамоҳангсоз
баҳри таҳким ва рушди ҳамкориҳои тарафайн Комиссияи байниҳукуматии
Тоҷикистону Украина оид ба ҳамкории иқтисодӣ мебошад, ки соли 2002 таъсис
дода шудааст. Дар доираи ду ҷаласаи комиссияи мазкур, ки дар солҳои 2003
(ш. Душанбе) ва 2005 (ш. Киев) баргузор шуд, ҷанбаҳои муҳими ҳамкориҳои
иқтисодию тиҷорӣ баррасӣ гардида, ҷиҳати мутобиқсозии сатҳи ҳамкориҳо ба
имконоту иқтидори мавҷудаи кишварҳо чораҳои зарурӣ пешбинӣ шуданд.
Ҳамкориҳо дар бахшҳои гидроэнергетика ва мошинсозӣ яке аз самтҳои
назаррас дар равобити Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Украина мебошад, ки байни
сохторҳои соҳавӣ ва субъектҳои хоҷагидори ду кишвар дар сатҳи хуб ба роҳ
монда шудааст. Бо қаноатмандӣ метавон зикр кард, ки дар ҳамкорӣ бо ҶСШК
«Турбоатом» таҷҳизоти вазнини НБО-и Норак такмил ва таъмир мегардад.
Бино ба нишондодҳои омории гардиши савдои дуљониба, аз Украина
мањсулоту таљњизоти барои љумњурї муњим, гидротурбинањо, муњаррик ва
генераторњо, вагонњои роњи охан, оксиди алюминий, гидрооксиди алюминий,
масолењи бинокорї, масолењи кишоварзї, семент, гилхок, доруворї ва
мањсулоти ѓизоӣ ворид мегардад.
Яке аз бахшҳои муваффақи ҳамкориҳои Тоҷикистону Украина ин рушди
муносибатҳо дар сатҳи минтақаҳои алоҳидаи ду кишвар мебошад. Вилоятҳои
Суғд ва Хатлони Ҷумҳури Тоҷикистон бо вилоятҳои Днепропетровск ва
Харкови Украина оид ба ҳамкорӣ созишномаҳо ба имзо расонидаанд. Ғайр аз
ин, ҳайатҳои расмии вилоятҳои мазкур аз кишварҳои якдигар пайваста боздид
ба амал меоранд, ки дар муносибатҳои байнидавлатӣ ҳамчун анъанаи муфид ва
таҳкимбахши ҳамкориҳо арзёбӣ мегардад.
Ҳамкориҳои Тоҷикистон ва Украина дар бахши фарҳангу маориф ва
гуманитарӣ низ дар маҷмӯи муносибатҳои фарогири мо љойгоњи назаррас
доранд. Дар ҳошияи ин муносибатҳо байни муассисаҳои таълимоти олии
ҳар ду кишвар якчанд созишнома оид ба ҳамкорӣ ба имзо расидааст. Айни
замон муносибатҳои Тоҷикистон ва Украина дорои тамоюли рушдёбанда бо
назардошти дурнамои дарозмуддат мебошанд.
Ҷумҳурии Тоҷикистон бо Ҷумҳурии Арманистон 12 октябри соли 1992
муносибатҳои дипломатӣ барқарор намудааст.
2-3-юми апрели соли 2002 сафари расмии Президенти ваќти Ҷумҳурии
Арманистон Роберт Кочарян ба Ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардида буд
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Мулоқот бо Президенти Ҷумҳурии Арманистон
Серж Саргсян (Душанбе, 2015)

ва 25-26 ноябри соли 2003 сафари расмии ҷавобии Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба Ҷумҳурии Арманистон доир гардид. Инчунин,
соли 2005 Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба Ҷумҳурии
Арманистон сафари кӯтоҳмуддат анҷом дод.
Дар доираи сафарҳои зикргардида як қатор санадҳо, ки муҳимтарини
онҳо Аҳдномаи дӯстӣ ва ҳамкорӣ байни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии
Арманистон ба ҳисоб меравад, инчунин ҳуҷҷатҳои байниҳукуматӣ ва
байниидоравӣ дар соҳаҳои ҳимояи сармоягузорӣ, илм, техника, иттилоот,
сохтмон ва ҳифзи табиат ба имзо расиданд.
Ҷиҳати барқарорсозӣ ва тавсеаи алоқаҳои мустақими субъектҳои хоҷагидорӣ
байни корхонаҳои ҳарду ҷониб иқдомҳои мушаххас ва табодули маҳсулоти
таъйиноти истеҳсолӣ-техникӣ, молҳои ниёзи мардум ва ашёи хом сурат
мегирад.
Бояд зикр намуд, ки Комиссияи байниҳукуматии Тоҷикистону Арманистон
оид ба ҳамкории тиҷоратию иқтисодӣ ҳамоҳангсози муносибатҳои иқтисодии
Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Арманистон буда, дар рафти ҷаласаҳои он
ҷиҳати таҳким ва тавсеаи минбаъдаи робитаҳои дуҷониба дар соҳаҳои гуногун
қарорҳои дахлдор қабул карда мешаванд.
Аз моҳи майи соли 2016 Сафири Фавқулодда ва Мухтори Ҷумҳурии
Тоҷикистон дар Ҷумҳурии Арманистон бо иқомат дар ш. Москва таъйин
гардид.
Вазири корњои хориљии Љумњурии Тољикистон Сироҷидин Аслов 2 июли
соли 2016 зимни сафари расмӣ ба Љумњурии Арманистон, бо Президент Серж
Саргсян ва Вазири корњои хориљии он кишвар Эдвард Налбандян мулоқот
анҷом дод. Зимни он вохўриҳо љонибҳо доираи васеи ҳамкориҳо миёни
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ду кишварро мавриди муҳокима қарор дода, оид ба масъалаҳои мубрами
минтақавӣ ва байналмилалӣ мубодилаи афкор намуданд. Ҳамкорињои
мутаќобилан судманд дар доираи созмонњои байналмилалї низ ќайд гардид.
Мушаххасоти њамкорињои дуљониба, рушди минбаъдаи робитаҳои сиёсї,
фаъолсозии равобити байнипарламентӣ, тањкими доираи васеи муносибатҳои
иқтисодӣ ва гуманитарӣ, тавсеаи заминаи шартномавї-њуќуќии дуљониба њам
дар рафти мулоќот бо Президент ва њам бо Вазири корҳои хориҷї мавриди
муњокима ќарор гирифт.
Ин сафар иродаи ду кишварро ба рушди минбаъдаи ҳамкориҳо бозтоб намуда,
дар фароҳам овардани замина барои таҳкими муносибатҳои мутақобилан
судманди Тоҷикистону Арманистон муҳим арзёбӣ мегардад.
Муносибатҳои дипломатӣ байни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии
Молдова 26 январи соли 1993 барқарор гардида, дар фазои эътимоди мутақобила
ва наздикии мавқеъ оид ба масъалаҳои алоҳидаи рӯзмарраи байналмилалӣ
ва минтақавӣ густариш меёбанд. Дар маҷмӯъ муносибатҳои дуҷониба бо ин
кишвар тамоюли рӯ ба густаришро дошта, асоси ҳамкориҳо бештар дар доираи
созмонҳои байналмилалию минтақавӣ, аз ҷумла, СММ, САҲА, ИДМ ва ғайра
ифода мегардад.
Ҷиҳати дар сатҳи зарурӣ ба роҳ мондани муносибатҳои гуногунҷанбаи
мутақобилан судманд, Комиссияи байниҳукуматии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва
Ҷумҳурии Молдова оид ба ҳамкориҳои тиҷорию иқтисодӣ фаъолият менамояд,
ки ҷаласаи якуми он моњи ноябри соли 2004 баргузор шудааст.
Заминаи ҳуқуқии муносибатҳои дуҷонибаи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва
Ҷумҳурии Молдоваро 14 санади байниҳукуматӣ ва байниидоравӣ дар соҳаҳои
ҳамкориҳои тиҷоратию иқтисодӣ, ҳимояи мутақобилаи сармоягузорӣ,
иттилоот ва ғайра ташкил медиҳанд.
Барои давлати мо масоили таҳкими минбаъдаи робитаҳо бо кишварҳои
Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил, аз ҷумла бо кишвари Молдоваи дӯст
афзалиятнок боқӣ мемонанд. Дар маҷмӯъ барои муносибатҳои Тоҷикистону
Молдова рушди мусбат, чӣ дар асоси дуҷониба ва чӣ серҷониба хос аст.
Ҳамзамон барои вусъати ҳамкориҳои муфид кишварҳои мо имкониятҳои васеъ
доранд.
Ҷумҳурии Тоҷикистон бо Гурҷистон муносибатҳои дӯстона ва мутақобилан
судманди дипломатиро њанӯз 4-уми августи соли 1994 ба роҳ монда, равобити
ду кишвар дар заминаи усулҳои эҳтирому эътимоди тарафайн ва баробарҳуқуқӣ
асос ёфтаанд.
Дар доираи чорабиниҳои байналмилалӣ ва минтақавӣ якчанд мулоқоту
вохӯриҳо дар сатҳи олӣ баргузор шудаанд, ки зимни онҳо масъалаҳои
гуногунҷанбаи ҳамкориҳои дуҷониба мавриди баррасӣ қарор гирифтанд.
Асос ва ҷавҳари шартномавию ҳуқуқии муносибатҳои дуҷонибаи
Тоҷикистону Гурҷистонро Протокол оид ба барқарор намудани муносибатҳои
дипломатӣ ва ду созишномаи байниидоравӣ оид ба ҳисоббаробаркуниҳои
байнидавлатӣ ва ҳамкорӣ дар соҳаи сохтмон ташкил медиҳад. Ҳамзамон лоиҳаи
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санадҳои ҳамкорӣ дар бахшҳои иқтисоду саноат ва сайёҳӣ мавриди баррасии
ҷонибҳо қарор доранд, ки татбиқи минбаъдаи онҳо доираи муносибатҳоро
тавсеа хоҳад дод.
Дар ин замина равобити тиҷорӣ ба тадриҷ рушд намуда, феълан номгӯи молу
маҳсулоти гардиши савдо аз маводи ғизоӣ, доруворӣ, чӯб, таҷҳизоти электронӣ
ва дигар ашёи мавриди ниёзи мардум иборат аст.
Ҳамкориҳои иқтисодии Тоҷикистон бо Гурҷистон дар марҳилаи ҳозира
асосан дар ҳошияи Барномаи ТРАСЕКА-и Иттиҳоди Аврупо роҳандозӣ
мегардад, ки он ба рушди шоҳроҳи нақлиётии Аврупо-Кафказ-Осиё равона
шудааст. Иштироки Тоҷикистон дар Барномаи мазкур метавонад дар оянда
кишварро бо шабакаҳои нақлиётии Кафказ ва Осиёи Марказӣ бипайвандад.
Ба сурати умум, дар мавриди ҳамкориҳои Тоҷикистон бо созмонҳову
кишварҳои қаламрави ИДМ метавон зикр кард, ки дар сиёсати хориҷии Пешвои
миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тањкиму тавсеаи муносибатњои Љумњурии
Тољикистон бо кишварҳои узви Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил њамчун самти
афзалиятнок мањсуб гардида, равобити густурда дар соњањои њарбию сиёсї,
ҷамъиятӣ, иќтисодию иҷтимої ва фарњангию гуманитарї минбаъд низ дар
асоси принсипњои ҳамкориҳои судманди тарафайн дар доираи ин созмон ва
ҳамчунин дар алоҳидагӣ бо ҳар як ҷумҳурии узви ИДМ роҳандозӣ хоҳад шуд.
Алњол миёни кишварҳои узви Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил њамоњангсозии
мутаќобилаи масъалањои мубрами рўзномаи байналмилалї ва тасњењи мавқеъњо
бо назардошти манфиатњои якдигар, тањлил ва арзёбии тамоюлоти рушди
љањонї ба њукми анъана даромадааст. Дар ин раванд, алалхусус робитањои
дўстона ва ба њам наздики Сарварони ин кишварҳо бо Асосгузори сулҳу
ваҳдати миллӣ- Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муњтарам
Эмомалї Рањмон наќши муњим доранд.
Дар маҷмӯъ, Љумњурии Тољикистон ба ояндаи рушду тавсеаи ҳарчӣ бештари
ҳамкориҳои судманд бо кишварҳои узви Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил
хушбин мебошад.

3,2. КИШВАРЊОИ ҲАВЗАИ
ОСИЁ ВА АФРИҚО
Ҷумҳурии Тоҷикистон заминаи муносибатҳои дуҷониба ва бисёрҷонибаро
бо кишварҳои Осиё ва Африка бо дарназардошти манфиатҳои миллӣ,
арзишҳои муштараки тамаддунию фарҳангӣ ва пайвандҳои деринаи таърихӣ
ҳадафмандона мустаҳкам менамояд.
Дар марҳилаи муосир роҳ ёфтан ба бозорҳои босуръат инкишофёбандаи
Осиёи Ҷанубӣ, Осиёи Ҷануби Шарқӣ, Ховари Миёна ва Африқо ва таҳкими
муносибатҳои судманд дар ҳавзаҳои сиёсӣ, иқтисодӣ ва фарҳангӣ, мусоидати
дипломатӣ ба раванди ҷалби сармоягузории лоиҳаҳои иқтисодию иҷтимоии
Тоҷикистон, ки аҳамияти миллӣ ва минтақавӣ доранд, инчунин таҳлилу
таъйини роҳҳои самараноки истифода аз имкониятҳои фарохи ҳамкориҳо
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бо кишварҳои минтақаҳои мазкур аз вазифаҳо ва самтҳои муҳимми сиёсати
хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон маҳсуб мешаванд. Дар ин замина пояи
шартномавию ҳуқуқии ҳамкориҳо ва муносибатҳои Тоҷикистон бо кишварҳои
Осиё ва Африқо низ тавсеа меёбанд.
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар раванди татбиқи ҳадафҳои созандаи сиёсати
хориљии худ ҳамчунин кӯшиш ба харҷ медиҳад, ки дар ҳалли мушкилот ва
ихтилофу низоъҳо дар минтақаҳои Осиё ва Африқо бар асоси Ойинномаи
СММ, меъёрҳои пазируфташудаи муносибатҳои байнидавлатӣ ва ҳуқуқи
байналмилалӣ сањмгузор бошад.
Таҳкиму тавсеаи ҳамкориҳои гуногунҷанба бо Ҷумҳурии Исломии
Афғонистон дар феҳристи авлавиятҳои сиёсати хориҷии кишвари мо қарор
дорад. Тоҷикистон аз нахустин рӯзҳои истиқлолияти давлатии худ ба
густариши муносибатҳои дуҷониба таваҷҷуҳи ҷиддӣ зоҳир менамояд.
Робитаҳои дипломатии Тоҷикистон ва Афғонистон 15 июли соли 1992
расман барқарор шуданд.
Дар ҳар ду кишвар намояндагиҳои дипломатї ва консулӣ фаъолият
доранд. Консулгарии Афғонистон дар Душанбе ҳануз соли 1990 кушода
шуда, соли 1995 дар заминаи он Сафорат ба кор шурӯъ кард. Дар шаҳри Хоруғ
консулгарии Афғонистон кушода шуд. Сафорати Тоҷикистон дар Кобул моҳи
январи соли 2002 ба фаъолият оғоз намуд. 26 октябри соли 2010 дар шаҳри
Кобул бо иштироки Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон
ва Президенти Ҷумҳурии Исломии Афғонистон Ҳомид Карзай бинои нави
сафорати Тоҷикистон дар Афғонистон расман ифтитоҳ ёфт.

Мулоқот бо Президенти Ҷумҳурии Исломии Афғонистон Муҳаммад Ашраф Ғанӣ (Уфа, 2015)
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Пояи шартномавию ҳуқуқии муносибатҳои ду кишвари мо ба таври назаррас
тавсеа меёбанд ва барои рушди ҳамкориҳои мутақобилан судманд дар ҳамаи
заминаҳо шароити мусоидро фароҳам месозанд.
Густариши бемайлони робитаҳои гуногунҷанба ва судманд бо Афғонистон
аҳамияти мубрамро дар раванди татбиқи ҳадафҳои раҳбурдии рушди иҷтимоию
иқтисодии кишварамон, тавсеаи ҳамкориҳои гуногунҷанба бо давлатҳои
мухталифи Осиё, аз ҷумла дар арсаҳои энергетика, тиҷорат, сармоягузорӣ
ва нақлиёту коммуникатсия ва инчунин таъмини амният ва рушди устувори
минтақа низ касб намудааст.
Ба таври мунтазам баргузор шудани мулоқоту музокироти сатҳи олӣ омили
муҳимми тавсеаи ҳамкориҳо ва рушди бемайлони муносибатҳои ду кишвари
мо мебошад.
Дар ҳошияи татбиқи Аҳдномаи дӯстӣ, ҳамкорӣ ва ҳамсоягии нек вохӯриву
мулоқоти Сарони ҳар ду кишвар солҳои 1996, 2001, 2006, 2011, 2012, 2013, 2015
ва 2016 дар Тоҷикистон ва солҳои 1993, 1995, 2010 ва 2014 дар Афғонистон
баргузор гаштанд, ки дар тавсеаи ҳамкориҳои дуҷониба ва таъйини иқдомҳои
муштарак дар самти таъмини амният ва ҳамкориҳои минтақавӣ нақши
барҷастаи таърихӣ доранд.
Қобили тазаккур аст, ки талошҳо ва нақши Асосгузори сулҳу Ваҳдати миллӣПешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон
барои ҷалби таваҷҷуҳ ва кўмакҳои ҷомеаи ҷаҳонӣ ба Афғонистон ҷиҳати зудтар
хотима додани низоъҳои дохилӣ ва раҳоии ин кишвари азияткашида аз буҳрони
сиёсиву иқтисодӣ дар тўли ин солњо бениҳоят арзишманд ва бузург аст. Маҳз
бо ибтикорҳои хирадмандона ва дурандешонаи Сарвари давлати Тоҷикистон
дар ин давра муҳимтарин нишастҳои сарони кишварҳо ва конфронсҳои
байналмилалию минтақавӣ оид ба таъмини сулҳу субот дар Афғонистон ва
эҳёи иқтисодиву иҷтимоии ин кишвар баргузор шуданд.
Тоҷикистон ва Афғонистон дар чаҳорчӯби Раванди Истанбул/Қалби Осиё
ва Конфронси ҳамкории иқтисодии минтақавӣ оид ба Афғонистон (RECCA)
ба хотири таъмини суботу амнияти минтақа ҳамкории наздику судмандро
роҳандозӣ кардаанд.
Сарвари давлат бар ин мавқеъ аст, ки ҳалли қазияи Афғонистон, пеш аз ҳама,
ба роҳандозии мусолиҳаи васеи миллӣ, мусоидати ҳадафмандонаи ҷомеаи
ҷаҳонӣ ба раванди эҳёи иҷтимоию иқтисодӣ ва ҷалби батадриҷи Афғонистон
ба ҳамкориҳои густурдаи минтақавӣ вобаста аст.
Тавсеаи тиҷорати наздисарҳадӣ ва таъмин намудани аҳолии минтақаҳои
шимолии Афғонистон бо нерӯи барқ ҳамеша дар мадди назари Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дорад. Феълан дар минтақаҳои наздисарҳадии
ду кишвар 4 нуқтаи тиҷоратӣ фаъоланд ва омили муҳимми рушди ҳамкориҳои
иқтисодӣ ва башарӣ маҳсуб мешаванд.
Қобили таваҷҷуҳ аст, ки ҳамкориҳои самаранок ва мутақобилан судманд
байни вилоятҳои ҳаммарзи ду кишвар низ фаъолона тавсеа меёбанд. Дар ин
росто Тоҷикистон пайгирона талош меварзад, ки нақши бахши хусусӣ ва
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равобити доираҳои соҳибкорӣ ва сармоягузории ду кишвар дар ҷиҳати тавсеаи
ҳамкориҳо боризтар шавад.
Самараи чунин њамкорињост, ки миёни Тоҷикистону Афғонистон болои
дарёи Панҷ то имрӯз шаш пул -Панҷи Поён (Дўстї), Ишкошим, Хоруғ (Тем),
Дарвоз (Рузвай), Ванҷ (Хумроғӣ) ва дар мавзеи Шоҳони ноҳияи Шӯрообод
сохта шудаанд, ки метавон онҳоро пулҳои дӯстии Тоҷикистону Афғонистон
номид.
Дар заминаи њамин њамкорњо соли 2011 хатти интиқоли барқи 220 кВ
Сангтуда-Пули Хумрӣ мавриди истифода қарор гирифт. Ифтитоҳи ин хат
имконият дод, то ќисмате аз мардуми Афғонистон бо нерӯи барқи арзон ва аз
лиҳози экологї тоза таъмин гардад.
Татбиқи барномаҳои бузурги роҳҳои мошингард ва оҳан, лӯлаҳои об ва газ,
хатҳои интиқоли барқ эҳёи воқеии Роҳи бузурги абрешим гардида, нақши
транзитӣ, геоиқтисодӣ ва геостратегии ду кишвари дӯстро ба сатҳи комилан
нав хоҳад бардошт.
Возеҳ аст, ки лоиҳаи CASA-1000 барои ду кишвари мо аҳамияти ҳаётӣ дорад
ва ҳамчунин ба рушди ҳамкорӣ ва ҳамгироии бештари кишварҳои минтақа
мусоидати амалӣ хоҳад расонд.
Ҷумҳурии Тоҷикистон барои рушди захираҳои инсонии Афғонистон низ
пайваста кӯшиш ба харҷ медиҳад. Барои донишҷӯёни ин кишвар њамасола
беш аз 50 бурсияи ҳукуматӣ барои таҳсилоти олӣ дар ихтисосҳои барои рушди
соҳаҳои иҷтимоию иқтисодии Афғонистон муҳим ҷудо карда мешаванд.
Тоҷикистон ва Афғонистон баҳри таҳкими сарҳади давлатӣ, муборизаи
муштарак бо терроризми фаромиллӣ ва гардиши ғайриқонунии маводи
мухаддир, ки амнияти давлатии ҳарду кишварро ба чолиш мекашанд, талошҳои
зиёд меварзанд. Афғонистон яке аз муҳимтарин шарикони Тоҷикистон дар
мубориза бо тундгароӣ ва терроризм мебошад.
Байни сохторҳои қудратии Тоҷикистону Афғонистон тамоси мустақим
барқарор шудааст. Тоҷикистон кӯшишҳои ҷомеаи ҷаҳонӣ ва ҳукумати ин
кишвари дӯстро дар ҳалли ҳамаҷонибаи қазияи Афғонистон пуштибонӣ
мекунад, зеро ҳаққи муайян кардани ояндаи Афғонистон комилан ба худи
мардуми ин кишвар тааллуқ дорад.
Тоҷикистон ҳамеша аз мавқеи кишвари дӯст ва ҳамзабони Афғонистон дар
чаҳорчӯби созмонҳои байналмилалӣ ва минтақавӣ, аз ҷумла Созмони Милали
Муттаҳид пуштибонӣ менамояд.
Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳифзи тамомияти арзии ин давлати дӯсту ҳамсоя
ва таъмини ваҳдати ҳамаи нерӯҳои сиёсии он манфиатдор аст. Кишвари мо
дар фаъолияти муштараки ҷомеаи ҷаҳонӣ дар Афғонистон, махсусан дар ҷодаи
эҳёи иқтисодии он, минбаъд низ амалан саҳм хоҳад гирифт.
Љумњурии Тољикистон ва Ҷумҳурии Исломии Эрон ду кишвари њамзабону
њамтамаддун буда, муносиботи дипломатии хешро дар сатњи густарда ва бо
риояи манфиатњои дуљониба ба роњ мондаанд.
Ба ҳеч кас пӯшида нест, ки мардумони ду кишвари ҳамзабон дар ростои
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арзишҳои муштарак ва безаволи маънавию фарҳангӣ тулонитарин роҳи
таърихи инсониятро бо ҳам паймудаанд ва дар рушди тамаддуни умумиҷаҳонӣ
нақши мондагор ва рӯҳияи созандаи худро гузоштаанд.
Дар партави чунин пайвандҳои ногусастанӣ ва бар пояи усули эҳтироми
мутақобила, ҳусни тафоҳум ва эътимод Ҷумҳурии Тоҷикистон аз нахустин
рӯзҳои барқароршавии робитаҳои дипломатӣ бо Ҷумҳурии Исломии Эрон
ҳамкории мутақобилан судмандро дар заминаҳои мухталифи сиёсӣ, иқтисодӣ
ва фарҳангӣ роҳандозӣ кард.
Ҷумҳурии Исломии Эрон яке аз аввалин кишварҳои ҷаҳон ба шумор меравад,
ки истиқлолияти Ҷумҳурии Тоҷикистонро (январи соли 1992) ба расмият
шинохт ва сафорати худро дар шањри Душанбе ифтитоҳ намуд. Сафорати
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шањри Теҳрон моҳи июли соли 1995 ба фаъолият
шурўъ кард.
Соли 1995 марњилаи нав ва пурбори муносиботи тарафайн миёни ду
кишвар оѓоз гардид, ки ин ба нахустин сафари расмии Президенти Љумњурии
Тољикистон Эмомалӣ Раҳмон ба Ҷумҳурии Исломии Эрон (моҳи июли соли
1995) иртибот дорад. Зимни ин сафари расмї “Ёддошти тафоҳум перомуни
густариши минбаъдаи ҳамкориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии
Исломии Эрон” ба имзо расид, ки он самти тозаро дар пешрафти муносибатҳои
дуҷонибаи њар ду кишвар боз намуд.
Ба њамин монанд, моҳи майи соли 1997 боздиди расмии Президенти
Ҷумҳурии Исломии Эрон Акбар Ҳошимии Рафсанҷонӣ аз Ҷумҳурии
Тоҷикистон сурат гирифт. Дар фароварди ин боздид “Эъломияи густариши

Мулоқоту музокироти сатҳи олии Тоҷикистону Эрон дар Қасри Миллат (Душанбе, 2014)
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муносибатҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Исломии Эрон” ба имзо
расид, ки он то имрӯз принсипҳои асосии њамкориҳои Тоҷикистонро бо ин
кишвар танзим мекунад.
Боздиди расмии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон аз
Ҷумҳурии Исломии Эрон 7-9 майи соли 2007 дар истифодаи васеи имкониятҳо,
густариши ҳамкориҳои иқтисодӣ ва баланд бардоштани нақши минтақавии ду
кишвар нақши муҳим бозид. Дар ҷараёни сафар мулоқоту музокироти судманд
бо Президенти Ҷумҳурии Исломии Эрон Маҳмуди Аҳмадинажод, Роҳбари
Љумњурии Исломиии Эрон оятуллоҳ Сайид Алии Хоманаӣ, Раиси Маҷлиси
Шӯрои Исломӣ Ғуломалӣ Ҳаддоди Одил баргузор гардид ва дар поёни ин
нишасту дидорҳои баландпоя 6 санади муҳими ҳамкории дуҷониба дар соҳаи
нерӯгоњи обї, нақлиёту роҳсозӣ, нақбканӣ, тиҷорат, телевизион ва радио ба
имзо расид.
4-5-уми январи соли 2010 сафари расмии Президенти Ҷумҳурии Исломии
Эрон Маҳмуди Аҳмадинажод ба Ҷумҳурии Тоҷикистон сурат гирифт, ки дар
рафти он 6 санади нави ҳамкорӣ ба имзо расид.
10-уми июни соли 2010 Президенти Ҷумҳурии Исломии Эрон Маҳмуди
Аҳмадинажод дар раъси як ҳайати баландпояи кишвараш ҷиҳати иштирок
дар конфронси байналмилалї бахшида ба рафти иҷрои Барномаи 10–солаи
«Амалиёти об барои ҳаёт» ба шаҳри Душанбе омада, дар ҳошияи ин чорабинии
байналмилалӣ бо Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон мулоқот
кард.
25-уми марти соли 2012 дар шаҳри Душанбе Ҷаласаи сеҷониба Президентҳои
Ҷумҳурии Тоҷикистон – Эмомалӣ Раҳмон, Ҷумҳурии Исломии Афғонистон –
Ҳомид Карзай ва Ҷумҳурии Исломии Эрон – Маҳмуд Аҳмадинажод баргузор
шуд. Роҳҳои рушду таҳкими ҳамкориҳои иқтисодӣ, ҳамчун самти муҳим ва
афзалиятнок дар муносибатҳои дарозмуҳлати миёни Тоҷикистон, Афғонистон
ва Эрон арзёбӣ гардиданд.
29-уми августи соли 2012 Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ
Раҳмон Ҷиҳати иштирок дар иҷлосияи шонздаҳуми сарони давлатҳои узви
Ҳаракати адами тааҳҳуд ба Ҷумҳурии Исломии Эрон сафар кард.
Моҳи сентябри соли 2014 нахустин сафари расмии раиси нави Ҷумҳурии
Исломии Эрон Ҳасан Рӯҳонӣ ва иштироки ҳайати воломақоми ин кишвар дар
ҷаласаи Шӯрои сарони давлатҳои аъзои СҲШ (11-12 сентябри соли 2014) сурат
гирифт, ки барои тавсеаи бештари муносибатҳои миёни кишварҳои мо замина
гузошт.
Ҳамин тариқ, мубодилаи пайдарпайи боздидҳои расмии роҳбарияти олии ду
кишвар, мулоқоту гуфтушунидҳои пурмуҳтавои онҳо дар давоми 25 сол барои
тавсеаи доираи ҳамкориҳои гуногунҷанбаи ду кишвари дӯст нақши калидӣ
доштанд, ки дар натиља то ба имрӯз зиёда аз 160 санади дуҷонибаи ҳамкорӣ
байни тарафњо ба имзо расидааст.
Дар доираи ҳамкориҳои бисёрҷониба робитаҳои густурдаи байнипарламентии
Тоҷикистону Эрон аз оғоз дар сатҳи баланд қарор доштанд ва тайи солҳои
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охир ривоҷи тоза мегиранд.
Моҳи феврали соли 1997 Раиси Маҷлиси
Олии Љумњурии Тољикистон Сафаралӣ Раҷабов аз Эрон боздиди расмӣ ба
амал овард. Дар натиҷаи ин сафар “Ёддошти тафоҳуми ҳамкориҳои порлумонӣ
байни Маҷлиси Олии Љумњурии Тољикистон ва Маҷлиси Шӯрои исломии
Ҷумҳурии Исломии Эрон” ба имзо расид.
Миёни Маҷлисњои намояндагони ду кишвар гурӯҳи байнипарлумонӣ
фаъолият менамояд, ки нақши он дар тавсеаи ҳамкории байнипарлумонї
муассир аст. 19-уми октябри соли 2010 Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
Эмомалӣ Раҳмон ҳайати парлумонии Ҷумҳурии Исломии Эронро, ки бо
роҳбарии вакили Маҷлиси Шӯрои Исломии ин кишвар Ҳусейн Ҳошимиён ба
шаҳри Душанбе ташриф оварда буд, ба ҳузур пазируфт.
Дар ин иртибот рўшан аст, ки нақши вазоратҳои корҳои хориҷии ҳар ду
кишвар дар таҳким ва рушди ҳамкориҳои сиёсӣ назаррас аст. Дар ин ҳошия
15-17-уми марти соли 2014 сафари расмии Вазири корҳои хориҷии Ҷумҳурии
Тоҷикистон С. Аслов ба Ҷумҳурии Исломии Эрон сурат гирифт. Зимни сафари
худ С. Аслов бо Раиси Ҷумҳурии Исломии Эрон Ҳасани Рӯҳонӣ, вазири умури
хориља, вазири нерӯ ва Раиси Маҷлиси Шӯрои Исломии он кишвар мулоқот
анҷом дод. Дар ин мулоқот ҷонибҳо оид ба масоили авлавиятноки муносиботи
дуҷонибаи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Исломии Эрон табодули афкор
карданд.
Дар ду даҳсолаи ахир дар ростои талошҳои муштараки роҳбарони олии
ду кишвар ҳамкориҳо дар арсаҳои энергетика ва зерсохтори нақлиётӣ,
сармоягузориҳо, таъсиси корхонаҳои муштараки саноатӣ ва робитаҳои илмию
фарҳангии Тоҷикистону Эрон густариш меёбанд.
Дар оянда низ дар заминаи ҳамдигарфаҳмӣ, боварӣ ва ҳусни ният
муносибатҳои анъанавии дӯстона ва робитаҳои муфиди тарафайн дар соҳаҳои
мухталифи ҳамкорӣ ба манфиати мардумони ҳарду кишвар тавсеа хоҳанд ёфт.
Дар тӯли 25 соли Истиқлолият ҳамкориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон
бо Ҷумҳурии Исломии Покистон ба таври фаъол рушд ёфта истодаанд.
Муносибатҳои ҳамкории Љумњурии Тоҷикистон ва Љумњурии Исломии
Покистон аз ибтидои соли 1991 оѓоз ёфта, робитаҳои дипломатӣ 6 июни соли
1992 барќарор шуданд. Тўли ин солњо 5 маротиба сафарҳои расмӣ ва давлатии
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Ҷумҳурии Исломии Покистон (моҳи
марти соли 1994, соли 1996, соли 1997, соли 2011 ва 11-13-уми ноябри соли
2015) сурат гирифтааст. Инчунин, тайи солҳои охир сафарҳои расмӣ ва кории
Сарвазири Покистон Муҳаммад Навоз Шариф ба Душанбе (17-18 июни соли
2014, 9-10 июни соли 2015 ва 11-12 майи соли 2016) баргузор шуданд.
Њамзамон миёни ду кишвар Комиссияи байниҳукуматӣ оид ба ҳамкориҳои
тиҷоратӣ, иқтисодӣ, илмӣ ва техникӣ фаъолият дорад, ки яке аз механизмҳои
асосии рушди ҳамкориҳои дуҷонибаи иқтисодӣ ба ҳисоб меравад ва то ин
замон чор ҷаласаи комиссия ҷиҳати таќвият ва рушди њамкорињои тарафайн
доир гардидааст.
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Яке аз василаҳои рушди равобити дуҷониба машваратҳо миёни ниҳодҳои
дипломатии ду кишвар маҳсуб мешаванд. 11 январи соли 2013 дар Вазорати
корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон машваратҳои сиёсии байни Вазорати
корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии
Исломии Покистон баргузор гардид, ки дар интиҳои он љонибњо «Барномаи
ҳамкории байни Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Вазорати
корҳои хориҷии Ҷумҳурии Исломии Покистон барои солҳои 2013-2016»-ро ба
тасвиб расониданд.
Рўзњои 11-12-уми майи соли 2016 сафари кории Сарвазири Покистон
Муҳаммад Навоз Шариф ба Душанбе ва вохўрии ў бо Асосгузори сулњу вањдати
миллї-Пешвои миллат, Президенти мамлакат муњтарам Эмомалї Рањмон
доир гардид. Дар зимни ин сафар Сарвазири Љумњурии Исломии Покистон
дар маросими расмии ифтитоњи корњои бунёдии Лоиҳаи минтақавии интиқоли
нерӯи барқи “CASA-1000” дар шаҳри Турсунзода ширкат варзид.
Фаъолшавии ҳамкориҳои созандаи Тоҷикистон ва Покистон дар ҳавзаҳои
сиёсӣ, иқтисодӣ, энергетикӣ ва пешбурди муштараки лоиҳаҳои зерсохторӣ ба
тавсеаи ҳамкориҳои минтақавӣ ва таъмини амнияту суботи минтақа таъсири
матлуб ва мусбат мерасонанд.
Яке аз масъалаҳои мубрами ҳамкориҳои ду кишвар соҳаи энергетика ва
зерсохтори нақлиётӣ мебошад. Вохӯрии аввали Гурӯҳи муштараки корӣ оид
ба масъалаҳои энергетикӣ ва инфрасохтор байни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва
Ҷумҳурии Исломии Покистон, ки бо ҳидояти роҳбарони ду кишвар таъсис
ёфтааст, 12-13 январи соли 2016 дар шаҳри Душанбе баргузор шуд ва дурнамои
ҳамкориҳо дар ин самт муайян гардиданд.
Ҳамкориҳои Тоҷикистон ва Покистон дар ин соҳа на танҳо ҷавобгӯи манофеи
милли ду кишвар мебошад, балки такони мусбате ба раванди ҳамгироии
минтақавӣ мебахшад. Татбиқи лоиҳаи энергетикии CASA-1000 дар рушди
иҷтимоию иқтисодии чор кишвар ва таъмини суботи минтақавӣ нақши калидӣ
хоҳад дошт.
Муносибатҳои дипломатӣ байни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Ҳиндустон
28-уми августи соли 1992 оѓоз гардида, дар мавриди бањраёбї аз муносиботи
њасанаи тарафайн соли 1994 Сафорати Ҷумҳурии Ҳиндустон дар шаҳри Душанбе
ва соли 2003 Сафорати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Деҳлӣ ба фаъолият пардохтанд.
Пайвандҳои дӯстию бародарии мардумони Тоҷикистону Ҳиндустон аз умқи
таърих реша мегиранд ва арзишҳои таърихию фарҳангии муштарак заминаи
устувор ва шикастнопазири муносибатҳои ду кишвари мо дар ҳамаи давру
замонаҳо мебошанд.
Аз ин лиҳоз табиист, ки муносибатҳои дуҷонибаю бисёрҷонибаи мо дар
ростои эҳтироми мутақобила, эътимоди самимӣ ва манофеи муштарак бемайлон
густариш меёбанд. Имрӯз, дар партави иродаи муштарак ва бо истифода аз
зарфиятҳои болои ду кишвар, мо шоҳиди тақвияти беш аз пеши робитаҳои сиёсӣ
ва дастовардҳои арзишманд дар заминаҳои мухталифи иқтисодию иҷтимоӣ
ҳастем.
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Сафари давлатии Сарвазири Ҷумҳурии Ҳиндустон
Нарендра Моди ба Тоҷикистон (Душанбе, 2015)

Дар густариши муносибатҳои дуҷониба табодули сафарҳо дар сатҳҳои олию
баланд ва музокироти мунтазами раҳбарони ду кишвар аҳамияти бузурги
таърихӣ доранд.
То ба имрӯз Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба
Ҷумҳурии Ҳиндустон се сафари расмӣ (солҳои 1993, 1995, 2001) ва ду сафари
давлатӣ (солҳои 2006 ва 2012) анљом додааст. Зимни ин сафарҳо созишномаву
санадҳо дар соҳаҳои гуногуни ҳамкорӣ, аз ҷумла иқтисод ва тиҷорат, тиб
(дорусозӣ), тандурустӣ, кишоварзӣ, варзиш ва сайёҳӣ, фарҳанг, маориф ва илму
технология ба имзо расидаанд, ки барои таҳкими ҳамкориҳои гуногунҷанбаи
минбаъда манфиатбахш мебошанд.
Соли 2003 сафари расмии Сарвазири Ҳиндустон ҷаноби Атал Биҳари
Ваҷпайи ба Ҷумҳурии Тоҷикистон ба вуќўъ пайваст, ки бо иштироки меҳмони
олиқадр дар шаҳри Душанбе маросими ифтитоҳи боғ ва нимпайкараи Маҳатма
Гандӣ баргузор шуд.
Моҳи сентябри соли 2009 бино ба даъвати Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
Эмомалӣ Раҳмон Президенти Ҷумҳурии Ҳиндустон Пратибҳа Девисингҳ
Патил аз Ҷумҳурии Тоҷикистон боздиди расмӣ ба амал овард, ки ин сафар
ба муносиботи дипломатї ва њамкорињои судманди тарафайн такони љиддї
бахшид.
Бо маќсади густариши њамкорињои тарафайн 12-14-уми июли соли 2015
бо даъвати Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон сафари давлатии Сарвазири
Ҷумҳурии Ҳиндустон ҷаноби Нарендра Дамодардас Модӣ ба Душанбе баргузор
гардид.
Бояд гуфт, ки њамкорӣ миёни вазоратҳои корҳои хориҷии Ҷумҳурии
Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Ҳиндустон низ дар сатҳи хуб қарор доранд. 12-уми

82
https://bikhon.tj/

сентябри соли 2014 ҳайати намояндагии љониби Ҳиндустон таҳти роҳбарии
Вазири корҳои хориҷии ин кишвари дўст хонум Сушма Свараҷ ҷиҳати
иштирок дар ҷаласаи навбатии Шӯрои сарони давлатҳои аъзои СҲШ ба
Ҷумҳурии Тоҷикистон ташриф овард. Зимни сафари мазкур хонум Свараҷро
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳузур пазируфта, ҳайати њиндустонї
инчунин аз Фурудгоҳи ҳарбии Айнӣ ва Госпитали ҳарбии “Дӯстии Тоҷикистону
Ҳиндустон” боздид намуд.
Аз 12 то 14-уми майи соли 2015 бо даъвати Вазири корҳои хориҷии
Ҷумҳурии Ҳиндустон хонум Сушма Свараҷ сафари расмии Вазири корҳои
хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Ҷумҳурии Ҳиндустон баргузор гардид,
ки дар рафти сафар вохӯрӣ ва музокирот бо Вазири корҳои хориҷӣ, Вазири
мудофиа, Мушовири Ҳукумати Ҳиндустон оид ба масъалаҳои амниятӣ,
Раиси Корпоратсияи Миллии сохтмонии Ҳиндустон (NBCC Ltd), роҳбарияти
ширкати Ходай Груп, ширкати CHL Limited ва намояндагони доираҳои
соҳибкорӣ ва сармоягузории Ҷумҳурии Ҳиндустон сурат гирифтанд.
Дар раванди тавсеаи муносибатҳо фаъолияти самараноки Комиссияи
муштараки Тоҷикистон ва Ҳиндустон оид ба ҳамкории тиҷоратию иқтисодӣ,
илмӣ ва техникӣ низ саҳми арзанда дорад. Натиҷаҳои ҷаласаҳои Комиссияи
муштарак барои истифодаи васеъ аз зарфиятҳои бузурги ҳамкориҳо заминаҳои
мусоидро фароҳам месозанд.
Ҳамкориҳои дуҷониба дар соҳаҳои кишоварзӣ, сармоягузорӣ, тандурустӣ,
маориф, фарҳанг ва илм низ бемайлон тавсеа меёбанд. Тақвияти робитаҳои
байнимардумӣ ва табодули сайёҳон аз самтҳои муҳимми ҳамкориҳо ба шумор
мераванд. Дар ин самт ҳамчунин баргузории Рӯзҳои фарҳанги Ҳиндустон ва
Тоҷикистон дар кишварҳои ҳамдигар барои фаъол намудани робитаҳо миёни
доираҳои илмию фарҳангии ду кишвар нақши муҳим мебозанд.
Ҳамкориҳои Тоҷикистон ва Ҳиндустон дар ҳошияи созмонҳои байналмилалӣ
ва минтақавӣ низ дар сатҳи баланд қарор доранд. Ду кишвар аз ташаббусҳои
ҳамдигар, ки рӯҳия созанда ва ҳадафи тақвияти ҳамкориҳои байналмилалиро
доранд, пуштибонӣ мекунанд.
Муносибатҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон бо Ҷумҳурии Туркия дар сиёсати
хориҷии кишвари мо мавқеи афзалиятнокро касб намуда, то ба имрӯз дар ҳама
самтҳо самаранок идома дорад. Ҷумҳурии Туркия 29-уми январи соли 1992
дар қатори дигар кишварҳои ҷаҳон истиқлолияти Ҷумҳурии Тоҷикистонро ба
расмият шинохт ва 22 марти соли 1992 Сафорати хешро дар Душанбе таъсис
дод. Моҳи декабри соли 1995 Сафорати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Анқара ва
соли 2011 Консулгарии генералии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шањри Истамбул
ба фаъолият пардохт.
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Ҷумҳурии Туркия 7 бор (моҳи майи
соли 1996; октябри соли 1998, моҳи ноябри соли 1999, январи соли 2006,
марти соли 2009, декабри соли 2010 ва 17-18 декабри соли 2012) ва Президенти
Ҷумҳурии Туркия ба Ҷумҳурии Тоҷикистон 3 маротиба сафар кардаанд.
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Қобили
зикр
аст,
ки
сафари Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон
ба Ҷумҳурии Туркия 17-18
декабри 2012 дар муносибатҳои
дуҷонибаи њар ду кишвар
марҳилаи
сифатан
наверо
боз намуда, барои рушди
минбаъдаи он шароити хуб
фароҳам овард. Дар ҷараёни
ин сафар 12 санад, аз ҷумла
Эъломияи муштарак, Барномаи
ҳамкорӣ
байни
Вазорати
корҳои хориҷии Ҷумҳурии
Тоҷикистон
ва
Вазорати
корҳои хориҷии Ҷумҳурии
Туркия барои солҳои 2013-2014
Эмомалӣ Раҳмон ва Реҷеп Тайип Эрдуѓон
ва дигар санадҳои барои ҳар ду
ҷониб муҳим ба имзо расиданд.
Дар самти истеҳкоми муносибатҳои иқтисодии тарафайн, Комиссияи
байниҳукуматии Тоҷикистону Туркия оид ба ҳамкориҳои тиҷоратӣ, иқтисодӣ,
илмӣ ва техникӣ ба роҳ монда шудааст, ки љаласаи нахустини он моҳи сентябри
соли 2000-ум ва то кунун ҳашт ҷаласаи он баргузор гардидааст. То кунун зиёда
аз 65 санади дуҷонибаи ҳамкорӣ байни ду кишвар ба имзо расида, мавриди
амал қарор дорад.
Қобили тазаккур аст, ки ҷиҳати густариш ва таҳкими минбаъдаи ҳамкориҳо
бо Ҷумҳурии Туркия Баёнияи муштараки раҳбарони ду кишвар оид ба таъсиси
Шӯрои ҳамкорӣ имзо шудааст.
Дар таҳкими ҳамкориҳои созандаи Тоҷикистону Туркия вазоратҳои корҳои
хориҷии ду кишвар нақши муҳим доранд.
То ба имрӯз се маротиба машваратҳои сиёсӣ дар сатҳи муовинони вазирони
корҳои хориҷӣ баргузор шуданд. Нахустин машваратҳои консулӣ миёни
вазоратҳои корҳои хориҷии Тоҷикистону Туркия 19 апрели соли 2016 дар
шаҳри Анкара баргузор шуданд.
Робитаҳои тиҷоратию иқтисодӣ ва гуманитарии кишварҳои мо низ масири
рушду тавсеаи худро касб кардаанд. Ҳамкориҳо бо Дафтари ҳамоҳангсози
Агентии ҳамкории Туркия (ТİКА) дар Душанбе хуб ба роҳ монда шуда,
мунтазам даъвати намояндагони Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати иштирок
дар семинар, машваратҳо, намоишгоҳҳо ва конфронсҳо даъват мешаванд.
Ҳамзамон пайваста аз ҷониби ин ташкилот лоиҳаҳо дар соҳаи иҷтимоӣ амалӣ
шуда истодаанд.
Ҳамкорӣ дар соҳаҳои маориф ва фарҳанг аз самтҳои авлавиятноки ҳамкории
ду кишвар мебошад.
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Ҳамкории амниятии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо Ҷумҳурии Туркия дар самти
мубориза алайҳи чолишҳои нави амнияти миллӣ ва минтақавӣ тавсеа меёбад.
Мавқеи ду кишвар нисбат ба масъалаҳои мубрами байналмилалӣ ва минтақавӣ
наздик ва ё яксон буда, дар ҳошияи созмонҳои байналмилалӣ ва минтақавӣ
ҳамкории зич ба роҳ монда шудааст. Ҳамаи ин дастовардҳо самараи саъйю
талошҳои муштарак, аз ҷумла натиҷаҳои мулоқотҳои мунтазами роҳбарияти
олии ду кишвар мебошад.
Дар идомаи баррасии равобити Тољикистон бо кишварњои Осиё ва Африќо,
бояд таъкид намуд, таи солњои охир равобити Тољикистон бо мамлакатњои арабї
вориди марњалаи тозае гардида, бо як барномарезии даќиќ ва мутаќобилан
судманд масири рушдро мепаймояд. Тоҷикистон дар њоли њозир бо ҳамаи
мамолики арабӣ муносибатҳои дипломатӣ барқарор намудааст ва барои
рушду таҳкими онҳо пайваста талош меварзад. Дар чаҳорчӯби созмонҳои
байналмилалӣ, ба монанди Созмони Милали Муттаҳид, Созмони Њамкории
Исломӣ ва Созмони кишварҳои адами тааҳҳуд Тоҷикистон бо кишварҳои
арабї робитаҳои ҳамкории густурдаро ба роҳ мондааст, ки ҷавҳари онро рӯҳияи
ҳусни тафоҳум, ягонасозии мавқеъгириҳо ва дастгирии манфиатҳои якдигар
ташкил медиҳад.
Аз миёни кишварҳои аъзои Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил бори нахуст
дар Тољикистон баргузор гаштани ҷаласаи 37-уми Шӯрои вазирони корҳои
хориҷии кишварҳои аъзои Созмони Њамкории Исломӣ (18-20-уми майи соли
2010) марҳилаи сифатан наверо дар таърихи муносибатҳои Тоҷикистон бо
мамолики араб ва умуман љањони ислом боз намуда, заминаи эътимоднокеро
барои гузоштани гомҳои устувор дар ин арса фароҳам овард. Кишварҳои
арабӣ низ дар навбати худ ба рушди Тоҷикистон таваҷҷуҳ зоҳир намуда, бо
назардошти муносибатҳои дӯстона дар риштаҳои гуногун ба кишвари мо ёрӣ
мерасонанд.
Ќобили зикр аст, ки вазифаҳои мушаххаснамудаи Роҳбари давлат дар сиёсати
хориҷии Тоҷикистон дар муносибат бо ҷаҳони ислом аз тарафи Вазорати
корњои хориљї пайгирона амалӣ гардида, ҳамкориҳои манфиатовар сол то сол
афзоиш меёбанд ва шаклу мазмуни нав мегиранд.
Ба шарофати чунин сиёсати мудаббирона, имрўзњо Асосгузори сулҳу
Ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам
Эмомалӣ Раҳмон дар олами арабиву исломӣ чун посдори фарҳангу тамаддуни
асили исломӣ ва тарғибгари дӯстиву рафоқат ва ҳамкориҳои судманд шинохта
шудааст.
Шоҳигарии Арабистони Саудӣ истиқлолияти Ҷумҳурии Тоҷикистонро 11уми январи соли 1992 ба расмият шинохт ва 22-юми феврали соли 1992 байни
ду кишвар муносибатҳои дипломатӣ барқарор гардиданд. Арабистони Саудӣ
нахустин кишвари арабӣ мебошад, ки моҳи январи соли 2010 намояндагии
дипломатии худро дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ифтитоҳ намуд. Сафорати
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Арабистони Саудӣ бошад, моњи сентябри соли 2008
ба фаъолият оѓоз карда буд.
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Президенти
Ҷумҳурии
Тоҷикистон, Пешвои миллат,
муҳтарам
Эмомалӣ
Раҳмон
солҳои 1997, 2001 аз Шоҳигарии
Арабистони Саудӣ боздиди расмӣ
ба амал оварда, 5-8-уми декабри
соли 2005 ҷиҳати иштирок дар
мулоқоти фавқулоддаи сарони
давлатҳои
аъзои
Созмони
Њамкории Исломӣ ба шаҳри
Макка сафар кард.
Рӯзҳои 28-29-уми августи соли
2013 ҷаласаи якуми Комиссияи
муштараки
байниҳукуматии
Тоҷикистону
Шоҳигарии
Арабистони Саудӣ оид ба
ҳамкориҳои иқтисодию тиҷоратӣ
ва илмию техникӣ дар Душанбе
доир гардид, ки дар натиҷа
Протоколи умумии ҳамкориҳои
иқтисодӣ миёни ҷонибҳо ба имзо
расид. Байни вазорату идораҳои
гуногуни
Тоҷикистон
ва
Арабистони Саудӣ ҳамкориҳои
Мулоқоту музокирот миёни Тоҷикистону Мамлакати мустақим ва табодули ҳайатҳо
роҳандозӣ шудаанд, ки гувоҳи
Арабистони Саудӣ (Риёз, 2016)
сатҳи баланди муносибатҳои ду
кишвар мебошанд.
Дар робита ба боздидҳо дар сатҳи роҳбарияти вазоратҳои корҳои хориҷии ду
кишвар бошад, рӯзҳои 30-юми март – 1-уми апрели соли 2014 нахустин сафари
расмии Вазири корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон Сироҷидин Аслов ба
Арабистони Саудӣ доир гардид. Дар доираи барномаи ин сафар, Вазири корҳои
хориҷии кишварамон бо Валиаҳд, Ҷонишини якуми Раиси Шӯрои Вазирон ва
Вазири Мудофиаи ҳамонвақта ва подшоҳи Арабистони Саудӣ амир Салмон
ибни Абдулазиз Оли Сауд, Вазирони корҳои хориҷӣ ва иқтисоди Шоҳигарии
Арабистони Саудӣ амир Сауд ал-Файсал ва Муҳаммад ал-Ҷосир, Раиси
Кумитаи давлатии сармоягузорӣ Абдуллатиф ал-Усмон (ҳамраиси Комиссияи
муштарак), соҳибкори соҳибнуфӯз амир Валид ибни Талол ибни Абдулазиз Оли
Сауд, Раиси Шӯрои палатаҳои Саудӣ Абдуллоҳ ал-Мубтиъ ва Раиси маҷмӯаи
Бонки исломии рушд Аҳмад Муҳаммад Алӣ, инчунин бо Сардабири Созмони
Њамкории Исломӣ Иёд Маданӣ мулоқотҳои самарабахш анҷом дод. Зимни
ин сафар Вазири корҳои хориҷӣ паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
Эмомалӣ Раҳмонро ба раҳбарияти Шоҳигарии Арабистони Саудӣ супорид.
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Дар фароварди музокирот дар Вазорати корҳои хориҷии Арабистони Саудӣ
“Ёддошти тафоҳум дар бораи ройзаниҳои сиёсии дуҷониба байни Вазорати
корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Вазорати корҳои хориҷии Мамлакати
Арабистони Саудӣ” ба имзо расонида шуд. Аҳамияти ин санад аз он бармеояд,
ки асосҳои ҳуқуқии машваратҳои мунтазами дуҷонибаи сиёсии кишварҳои
моро фароҳам меорад.
Тањаввули муњим дар равобити ду кишвар сафари расмии Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Шоҳигарии Арабистони
Саудӣ буд, ки рӯзҳои 3-5 январи соли 2016 ба вуқуъ пайваст. Дар ин сафар
мулоқоти Эмомалї Рањмон бо Салмон ибни Абдулазиз Оли Сауд-Подшоҳи
Арабистони Саудӣ, Муҳаммад ибни Ноиф-Валиаҳди Шоҳигарии Арабистони
Саудӣ, Муҳаммад ибни Салмон-Вазири молия, Раиси Фонди рушди Саудӣ
сурат гирифт. Дар поёни ин сафар, ки аз назари мазмуну муҳтаво дар сатҳи
бисёр боло қарор дошт, 5 санади нави ҳамкорӣ миёни ду кишвар ба имзо расид,
ки роҳҳои нави густариши ҳамкорӣ миёни Душанбе ва Риёзро ҳамвор месозанд.
Пас аз он, муносибатњои Душанбею Риёз шоњиди рушди чашмгире шуда,
рафтуомади њайатњои баландпояи ду кишвар ба кишварњои якдигар афзуд ва
заминаҳо барои татбиқи созишномањои дар љараёни он сафар баимзорасида
фароҳам шуданд.
Заминаи ҳуқуқии дипломатӣ байни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Давлати Қатар
13-уми декабри соли 1994 дар Дорулбайзо (Касабланка) ҳангоми баргузории
ҳафтумин Мулоқоти сарони давлатҳои аъзои Созмони Њамкории Исломӣ
роњандозї шудааст.
Моҳи ноябри соли 2012 Сафорати Давлати Қатар дар шаҳри Душанбе ва моҳи
майи соли 2013 Сафорати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Давҳа кушода шуд.
Боздиди расмии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон аз
Давлати Қатар, ки дар таърихи 6-7-уми майи соли 2007 сурат гирифт, барои
роҳандозии муносибатҳои дуҷониба нақши муҳим бозид. Дар ҷараёни ин
боздид маҷмӯи васеи масоили вобаста ба муносибатҳои Тоҷикистону Қатар
мавриди баррасӣ қарор гирифт. Моҳи августи соли 2007 Амири Давлати Қатар
Шайх Ҳамад ибни Халифа оли Сонӣ бо сафари расмии ҷавобӣ ба Ҷумҳурии
Тоҷикистон омад, ки ин нахустин боздиди яке аз роҳбарони кишварҳои арабӣ
аз Тоҷикистон ба шумор меравад.
То имрӯз байни ду кишвар ҳафт санади ҳамкорӣ ба имзо расидааст, ки
пояи қарордодиву ҳуқуқии муносибатҳои дуҷонибаро ташкил медиҳанд. Лоиҳаи
санадҳои зиёди дигар, ки соҳаҳои мухталифи ҳамкориро дарбар мегирад, дар
баррасии ду кишвари дӯст қарор доранд.
Комиссияи муштараки байниҳукуматӣ оид ба ҳамкориҳои тиҷоратию
иқтисодӣ ва техникию илмӣ байни ду кишвар низ дар раванди њамкорињои
тарафайн фаъолият мебарад, ки аз љумла моњи октябри соли 2012 аввалин
нишасти он дар Душанбе доир гашта буд. Ҷаласаи дувуми Комиссияи мазкур
30-юми январ – 3-юми феврали соли 2016 дар шаҳри Давҳаи Давлати Қатар
баргузор гашт.
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Давлати Қатар аввалин кишвари арабӣ мебошад, ки дар Тоҷикистон
сармоягузорӣ кардааст ва маҳз сафари расмии Амири қаблӣ Ҳамад бин Халифа
Оли Сонӣ дар соли 2007 ба ин замина гузошт. Самараи он дар татбиқи лоиҳаи
Диёри Душанбе ва калонтарин масҷиди ҷомеъ дар Осиёи Марказӣ зоҳир
мегардад, ки ҳаҷми умумии сармояи ин ду тарњ зиёда аз 300 млн. доллари ИМАро ташкил медињад.
Муносибатҳои дипломатӣ байни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Амороти
Муттаҳидаи Араб 18-уми декабри соли 1995 оѓоз гардидаанд.
17-уми марти соли 2007 Консулгарии Генералии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар
шаҳри Дубайи Давлати Амороти Муттаҳидаи Араб таъсис дода шуд ва аз оғози
соли 2011 Сафорати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Абу-Забї ба фаъолият пардохт.
Давлати Амороти Муттаҳидаи Араб низ аз 20-уми апрели соли 2010 Сафири
ғайримуқими худро дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бо иқоматгоҳ дар шаҳри Остона
таъйин намуд.
16-18-уми декабри соли 1995 Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ
Раҳмон бино ба даъвати Раиси Давлати Амороти Муттаҳидаи Араб ба Абу-Забӣ
сафари расмӣ анҷом дод. Дар ҷараёни сафар Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
бо Раиси Давлати Амороти Муттаҳидаи Араб ва асосгузори ин давлат Шайх
Зойид ибни Султон Оли Наҳён, ноиби Раиси давлат, нахуствазири Давлати
Амороти Муттаҳидаи Араб, ҳокими Дубай шайх Мактум Оли Мактум ва дигар
шахсони баландпояи кишвар мулоқоту суҳбатҳо доир намуд.
Бори дуюм 9-13-уми апрели соли 2007 боздиди расмии Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон аз Давлати Амороти Муттаҳидаи Араб баргузор
гардид, ки зимни он мулоқоту музокирот бо Раиси Давлат шайх Халифа ва
дигар шахсони баландпояи Аморот сурат гирифт ва 5 санад оид ба ҳамкориҳои
иқтисодӣ, техникӣ ва масъалаҳои ҳуқуқӣ ба имзо расид.
Яке аз омилњои муњими тавсеаи равобити ду кишвар сафари расмии
Асосгузори сулҳу Ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Давлати Амороти Муттаҳидаи Араб
16-17-уми марти соли 2016 буд. Зимни сафар Президенти кишвар бо Валиаҳди
Давлати Аморати Муттаҳидаи Араб, муовини сарвазир, Раиси фонди АбуЗабӣ ва Директори муассисаи хайриявии Халифа бин Зоид Оли Наҳён дидору
мулоқот анҷом дод. Дар доираи сафари мазкур 6 созишномаи ҳамкорӣ ба имзо
расид.
Лозим ба ёдоварист, ки рўзњои 19-20-уми декабри соли 2015 дар доираи
ҳамкориҳои вазоратҳои корҳои хориҷии ҳар ду кишвар сафари расмии Вазири
корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон Сирољидин Аслов ба Давлати Амороти
Муттаҳидаи Араб баргузор шуд. Дар рафти сафари мазкур С. Аслов бо Валиаҳд
ва Муовини Сарфармондеҳи олии Қувваҳои мусаллаҳи Амороти Муттаҳидаи
Араб Шайх Муҳаммад ибни Зойид Оли Наҳён, бо Муовини Сарвазир, Вазири
умури президентии Амороти Муттаҳидаи Араб ва Раиси Шӯрои директорони
Фонди рушди Абӯ-Забӣ Шайх Мансур ибни Зойид Оли Наҳён, Директори
генералии IRENA ҷаноби Аднан З. Амин, Директори генералии Бунёди Абу
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Забӣ оид ба рушд ҷаноби Исо Муҳаммад ал-Сувайдӣ мулоқотҳо анҷом дод.
Дар баробари чунин мулоќоту дидорбинињои тарафайн, 11-12-уми майи
соли 2014 ҷаласаи якуми Комиссияи байниҳукуматии Ҷумҳурии Тоҷикистон
ва Амороти Муттаҳидаи Араб оид ба ҳамкориҳои тиҷоратӣ, иқтисодӣ, техникӣ
ва илмӣ дар шаҳри Абӯ-Забӣ доир гашт. Дар фароварди чорабинӣ Протоколи
ҷаласаи якуми Комиссияи муштарак ба имзо расид.
Давлати Кувайт аз нахустин кишварҳои арабӣ аст, ки истиқлолияти давлатии
Ҷумҳурии Тоҷикистонро эътироф кард ва 31-уми марти соли 1995 бо Ҷумҳурии
Тоҷикистон робитаҳои дипломатии хешро замина гузошт. 22 январи соли 2013
Сафорати Ҷумҳурии Тоҷикистон низ дар ин кишвар расман ба фаъолият шуруъ
намуд.
Тамосҳои сиёсии роҳбарони ду кишвар дар сатҳи олӣ ва самарабахш қарор
доранд, ки ин дар густариши тадриҷии муносибатҳои дуҷонибаи Ҷумҳурии
Тоҷикистон ва Давлати Кувайт нақши муҳим мебозанд.
Моҳи декабри соли 1994 дар Дорулбайзо (Мағриб) дар ҷараёни баргузории
7-умин Иҷлоси сарони давлатҳои узви Созмони Њамкории Исломӣ мулоқоти
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон бо Амири Давлати Кувайт
шайх Ҷобир Аҳмад ал-Ҷобир ас-Сабоҳ доир гардид. Ин дидор оѓози алоқаҳои
наздики Тоҷикистону Кувайт ва заминасози нахустин сафари Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Давлати Кувайт ва умуман ҷаҳони араб дар таърихи
17-19-уми апрели соли 1995 бо даъвати Амири Давлати Кувайт шайх Ҷобир асСабоҳ буд.

Сафари расмӣ ба Давлати Кувайт (Ал-Кувайт, 2016)
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17-уми октябри соли 2012
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ
Раҳмон ҷиҳати иштирок дар нишасти сарони кишварҳои аъзои «Муколамаи
ҳамкориҳои Осиё» ба Давлати Кувайт сафар намуда, дар љараёни он бо Амири
Давлати Кувайт мулоқоти судманд анҷом дод.
Рўзњои 23-25-уми июни соли 2013 сафари давлатии Ҷаноби Олӣ, Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Давлати Кувайт сурат
гирифт. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон зимни ин сафар бо Амири Давлати
Кувайт шайх Сабоҳ ал-Аҳмад ал-Ҷобир ас-Сабоҳ, Сарвазири кишвар Ҷобир
Муборак ал-Аҳмад ас-Сабоҳ, Муовини сарвазир, Вазири корҳои хориҷии
Давлати Кувайт шайх Аҳмад ал-Ҳамад ал-Ҷобир ас-Сабоҳ, Директори иҷроияи
ширкати миллии нафтии Давлати Кувайт Низор Муҳаммад ал-Адсонӣ,
Роҳбари Девони Амири Кувайт Носир Сабоҳ ал-Аҳмад ал-Ҷобир ас-Сабоҳ,
Раиси Шӯрои машваратии ширкати MAI Resources International Абдурраҳмон
ал-Авадҳӣ ва Раиси Бунёди кувайтии рушди иқтисодии араб Абдулваҳҳоб алБадр мулоқотҳои судманд анҷом дод.
Маврид ба зикр аст, ки дар мулоқоти Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
Эмомалӣ Раҳмон бо ашхоси номбурда баррасии муфассали роҳҳои таҳким
бахшидан ва густариш додани ҳамкорињои судманди њар ду кишвари дӯст
мавриди муҳокима қарор гирифт.
Амири Давлати Кувайт шайх Сабоҳ ал-Аҳмад ал-Ҷобир ас-Сабоҳ дар зимни
ин дидорбинї Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмонро бо
олитарин мукофоти давлати худ ордени “Муборак ал-Кабир” сарфароз намуд.
Аз ҷониби Сарвари давлати Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон Амири Давлати
Кувайт шайх Сабоҳ ал-Аҳмад ал-Ҷобир ас-Сабоҳ низ бо ордени “Исмоили
Сомонӣ, дараҷаи I” мукофотонида шуд.
22-24-уми ноябри соли 2014 сафари расмии Вазири корҳои хориҷии
Ҷумҳурии Тоҷикистон С. Аслов ва ҳайати баландпояи Ҷумҳурии Тоҷикистон
ҷиҳати баррасии ҳамкориҳо ва рушди он ба Давлати Кувайт сурат гирифт. Дар
Давлати Кувайт бо ширкати аъзои ҳайат бо роҳбарияти баландпояи ин кишвар,
аз ҷумла Валиаҳди Давлати Кувайт Шайх Навоф ал-Аҳмад ал-Ҷобир ас-Сабоҳ,
Сарвазири Давлати Кувайт шайх Ҷобир Муборак ал-Аҳмад ас-Сабоҳ, Раиси
Парлумони Давлати Кувайт Марзуқ Алӣ Муҳаммад Сунён ал-Ғоним вохӯрӣ ва
мулоқот баргузор шуданд.
23-24-уми майи соли 2013 дар шањри Душанбе ҷаласаи якуми Комиссияи
муштараки байниҳукуматии Тоҷикистону Кувайт оид ба ҳамкориҳои
тиҷоратию иқтисодӣ ва илмию техникӣ баргузор гардид.
15-уми майи соли 2016 Асосгузори сулњу вањдати миллї-Пешвои миллат,
Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалӣ Раҳмон дар зимни сафари расмӣ
вориди давлати Кувайт шуд, ки дар ҷараёни он дидору гуфтугӯ бо Амири Кувайт
Шайх Сабоҳ ал-Аҳмад ал-Ҷобир ас-Сабоҳ, валиаҳд Шайх Навоф ал-Аҳмад алҶобир ас-Сабоҳ ва мақомоти дигари он кишвар доир гардид.
Дар музокирот масоили рушду тавсеаи ҳамкории созанда дар соҳаҳои
афзалиятнок, хусусан таҳкими робитаҳои тиҷоратию иқтисодӣ ва сармоягузорӣ,
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иштирок дар татбиқи лоиҳаҳои энергетикӣ, нақлиёт ва ифрасохториву дигар
масъалаҳо мавриди баррасӣ қарор гирифта, аз љумла миёни Тољикистон
ва Кувайт дар заминаҳои машваратҳо байни вазоратҳои хориҷа, масоили
амниятӣ, маорифу илм, алоқаи ҳавоӣ ва кишоварзӣ санадҳои ҳамкорӣ имзо
шуд. Ҳамчунин, дар мавриди ҳамкорӣ байни давлати Тоҷикистон ва Бунёди
Кувайт оид ба рушди иқтисодиёти араб Ёддошти тафоҳум имзо гардид.
Тавсеаи минбаъдаи робитаҳо дар соҳаҳои варзишу ҷавонон ва сайёњї,
илму маориф, фарҳангу тандурустӣ ва дигар бахшҳои афзалиятдоштаи соҳаи
иҷтимоии ду кишвар омили муҳими таҳкими заминаҳои иҷтимоии дӯстию
бародарии байни мардумони Тоҷикистон ва Кувайт арзёбӣ гардид. Дар ҷараёни
ин сафар 6 санади ҳамкорӣ имзо шуд.
Миёни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Салтанати Умон нахустин бор 15-уми
ноябри соли 2007 Баёнияи муштарак оид ба роњандозї кардани муносибатҳои
дипломатӣ ба имзо расид. 10-уми марти соли 2015 Сафири Салтанати Умон дар
Ҷумҳурии Тоҷикистон бо иқоматгоҳ дар шаҳри Теҳрон Сауд ибни Аҳмад ибни
Холид ал-Барвонӣ эътимодномаи худро ба Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
супорид.
Рўзњои 17-20-уми майи соли 2010 Вазири корҳои хориҷии Салтанати Умон
Юсуф ибни Алавӣ барои иштирок дар Ҷаласаи 37-уми Шӯрои вазирони корҳои
хориҷии кишварҳои узви Созмони Њамкории Исломӣ ба Ҷумҳурии Тоҷикистон
ташриф оварда, мулоқоти ӯ бо Президент ва Вазири корҳои хориҷии Ҷумҳурии
Тоҷикистон доир гардид.
Салтанати Умон соли 2009 дар қатори аввалинҳо шуда, ба осебдидагони
офатҳои табиӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дасти ёрӣ дароз намуд. Бо
маблағгузории ин кишвари дӯст дар ҳаҷми 3 млн. доллари амрикоӣ дар шаҳри
Кӯлоб деҳаи Чаманзор бунёд шуд, ки он иборат аз хонаҳои истиқоматӣ, маркази
тандурустӣ, масҷид ва ғайра мебошад.
23-27-уми декабри соли 2013 дар Фестивали минтақавии ҳунармандон,
ки дар Салтанати Умон баргузор гашт, аз ҷониби Тоҷикистон 81 ҳунарманд
санъати волои миллати тоҷикро муаррифӣ намуда, заминаи њамкорињоро дар
доираи фарњанг оѓоз бахшиданд.
Ҷумҳурии Арабии Миср истиқлолияти Ҷумҳурии Тољикистонро 1-уми
январи соли 1992 ба расмият шинохт ва ба муносибатҳои дипломатӣ байни
Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Арабии Миср аз 1-уми апрели соли 1993
оѓоз бахшид. Моҳи сентябри соли 2007 Сафорати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар
Ҷумҳурии Арабии Миср ҳамчун нахустин намояндагии дипломатии Ҷумҳуриии
Тоҷикистон дар ҷаҳони араб ифтитоҳ гардид.
Моҳи декабри соли 1994 дар Дорулбайзо ҳангоми баргузории 7-умин
гирдиҳамоии сарони давлатҳои узви Созмони Њамкории Исломӣ мулоқоти
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон бо Президенти ваќти
Ҷумҳурии Арабии Миср Ҳуснӣ Муборак доир гардид.
4-уми феврали соли 2007 Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Ҷаноби Олӣ,
Эмомалӣ Раҳмон аз Ҷумҳурии Арабии Миср боздиди расмї ба амал овард, ки
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ин сафар аз љониби Президенти Ҷумҳурии Арабии Миср Муҳаммад Ҳуснӣ
Муборак хеле дар сатњи баланд истиқбол шуд. Зимни сӯҳбат Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон аҳамияти рушди муносибатҳои дӯстонаи миёни њар ду
кишвари дўстро муњим арзёбї намуда, аз ҷумла чунин изҳор дошт: «Таҳкиму
густариши муносибатҳои дӯстона бо Ҷумҳурии Арабии Миср, ки яке аз
гаҳвораҳои тамаддуни башарӣ ва ҳамзамон аз кишварҳои бонуфузи араб ва
ҷаҳони ислом аст, аз самтҳои муҳими сиёсати минтақавию байналмилалии
Ҷумҳурии Тоҷикистон аст».
Ба думболи ин сафар заминаи ҳуқуқии ҳамкориҳои Тоҷикистон бо Ҷумҳурии
Арабии Миср ба расмият даромада, самтњои гуногунљабњаи њамкорињои сиёсї
ва иќтисодиву фарњангї оѓоз гардиданд.
Ба хотири татбиқи созишномаҳои баимзорасида Комиссияи муштараки
байниҳукуматии ҳамкориҳои иқтисодӣ, техникӣ ва илмии миёни ду кишвар
таъсис дода шуд. Ҷаласаи аввали Комиссия 23-27-уми январи соли 2009 дар
шаҳри Душанбе баргузор гардид.
Ҳодисаҳои сиёсие, ки дар Шарқи Наздик, аз ҷумла Ҷумҳурии Арабии Миср
бо номи “Баҳори Араб” рух доданд, сабаби хеле паст рафтани сатҳи иқтисодии
Миср гаштанд. Аз 25-уми январи соли 2011 вазъи сиёсӣ дар Ҷумҳурии Арабии
Миср тезутунд гашт, ки бо ду инқилоб ва ивазшавии ду президент (Ҳуснӣ
Муборак ва Муҳаммад Мурсӣ) анҷом ёфт. Табиист, ки бадшавии вазъи сиёсӣ
ва аз байн рафтани амнияту субот дар Миср ба муносибатҳои иқтисодӣ ва
тиҷоратии дуҷонибаи ҳар ду кишвар бетаъсир намонд ва ҳоло гардиши савдо
миёни Тоҷикистон ва Миср то ҷое коњиш ёфтааст.
Чунин вазъи сиёсӣ ба баргузории дигар чорабиниҳои нақшавӣ, аз ҷумла кори
Комиссияи муштараки байниҳукуматии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии
Арабии Миср, ки даври навбатии он бояд дар шањри Қоҳира баргузор мегашт,
инчунин омадурафти соҳибкорону сайёҳон ба Тоҷикистон таъсир расонд.
3-юми июни соли 2013 дар интихоботи нави президентї Абдулфаттоҳ Сисӣ
Президенти Миср интихоб шуд ва бо омадани Сисӣ ба сари ҳокимият вазъи
Миср рӯ ба эътидол ва беҳбудӣ овард.
Дар рушди муносибатҳои дуҷониба байни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии
Арабии Миср нақши Бунёди мисрӣ оид ба ҳамкории техникӣ бо Иттиҳоди
Давлатҳои Мустақил (ҳоло Агентии мисрии шарокат барои рушд) муњим аст.
Дар тӯли 25-соли фаъолияти бунёди фавқуззикр дар давраҳои кӯтоҳмуддати
омӯзишии он дар соҳаҳои мухталиф зиёда аз 2000 нафар мутахассисони тоҷик
иштирок кардаанд.
Ҷумҳурии Халқӣ-Демократии Алҷазоир истиқлолияти Ҷумҳурии
Тоҷикистонро 10-уми январи соли 1992 ба расмият шинохт ва муносибатҳои
дипломатии тарафайн шурўъ аз 10-уми июли соли 1997 расмї гардиданд.
Аз 10 то 12-уми марти соли 2008 Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ
Раҳмон ба Ҷумҳурии Халқии Демократии Алҷазоир сафари расмӣ анҷом дод,
ки ин сафар аввалин бор ба самтњои муносиботи сиёсї ва иќтисодии њар ду
кишвар такони љиддї бахшид. Ҷонибҳо оид ба равандҳои рушди бонизому
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устувори иқтисодии Тоҷикистон ва дурнамои ҳамкориҳои босамар, ки дар
соҳаҳои гидроэнергетика, саноат, бунёди инфрасохтор ва тиҷорати минтақавию
байниминтақавӣ ба назар мерасад, гуфтугӯи судманд анҷом доданд. Баъди
анҷоми музокироти расмӣ дар ҳузури Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
Эмомалӣ Раҳмон ва Президенти Ҷумҳурии Халқии Демократии Алҷазоир
Абдулазиз Бутафлиқа 4 санади муҳими ҳамкорӣ ба имзо расид, ки то кунун ин
аснод заминаи ҳуқуқии ҳамкориҳо ва муносиботи гуногунљабњаи Тоҷикистон
ва Алҷазоирро ташкил медиҳад.
Шоҳигарии Баҳрайн аввалҳои солҳои навадум истиқлолияти Тоҷикистонро
ба расмият шинохта, муносибатҳои дипломатии хешро бо Ҷумҳурии
Тоҷикистон 20-уми майи соли 1995 ба расмият даровард.
Дар ин муддат сафари
расмии Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон ба Баҳрайн моҳи
майи соли 2014, ки бо даъвати
Подшоҳ Ҳамад ибни Исо
Оли Халифа сурат гирифта
буд, марҳилаи сифатан навро
дар таърихи муносибатҳои
дуҷониба боз намуд. Дар зимни
ин вохўрї тарафњо як ќатор
санадњои муњими њамкорињоро
ба имзо расониданд.
Рўзи 29-уми марти соли
2013 Вазири давлатии корҳои
хориҷии
Баҳрайн
Ғоним
Фазлулбуайнайн дар ҷаласаи
ёздаҳуми вазирони корҳои Мулоқоту музокироти сатҳи олии
Тоҷикистону Баҳрайн (Манома, 2014)
хориҷии Муколамаи ҳамкории
Осиё дар Душанбе иштирок
намуд.
Ҷумҳурии Ироқ дар қатори нахустин давлатҳои ҷомеаи ҷаҳонӣ истиқлолияти
Ҷумҳурии Тоҷикистонро 11-уми январи соли 1992 ба расмият шинохт.
Муносибатҳои дипломатӣ миёни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Ироқ 30
ноябри соли 1995 роњандозї шуданд.
Рӯзи 3 майи соли 2011 Сафири фавқулода ва мухтори Ҷумҳурии Ироқ дар
Ҷумҳурии Тоҷикистон Роҷиҳ Собир Аббуд ал-Мусавӣ ба Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон, Ҷаноби Олӣ Эмомалӣ Раҳмон эътимодномаи худро супорид.
Ҷумҳурии Арабии Сурия истиқлолияти Ҷумҳурии Тоҷикистонро 21-уми
декабри соли 1991 ба расмият шинохт ва 29-уми марти соли 1992 ба муносиботи
дипломатии хеш бо Тољикистон оѓоз бахшид.
Рӯзҳои 7-10-уми феврали соли 2007 Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
Эмомалӣ Раҳмон ба Ҷумҳурии Арабии Сурия сафари расмӣ анҷом дод ва бо
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имзои ҳашт санади ҳамкорӣ байни Тоҷикистон ва Сурия, ба раванди робитаҳои
ҳамкории њарду кишвар такони ҷиддӣ бахшид.
Дар ин миён рӯзҳои 18-20-уми майи соли 2010 Вазири корҳои хориҷии
Ҷумҳурии Арабии Сурия Валид ал-Муаллим барои иштирок дар Ҷаласаи 37уми Шӯрои вазирони корҳои хориҷии кишварҳои узви Созмони Њамкории
Исломӣ ба Ҷумҳурии Тоҷикистон ташриф оварда, мулоқоти ӯ бо Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон доир гардид.
Воќеањои солњои охири Сурия ба муносибатњои Сурия бо Тољикистон ба
монанди муносибатњои он бо аксар кишварњои олам халали љиддї ворид кард.
Тољикистон хоњони њалли буњрони Сурия ва бозгашти оромиш ба ин кишвари
арабист, то битавонад мисли солњои пеш равобити худро бо он густариш дињад.
Муносибатҳои дипломатӣ миёни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Яман
аз 25-уми феврали соли 1997 расман шурўъ гардиданд.
Дар ростои таќвият бахшидани ин муносибот аз 30-юми ноябр то 1-уми
декабри соли 2008 сафари расмии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ
Раҳмон ба ин кишвар сурат гирифт. Зимни Сафари мазкур Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон бо ҳамтои ямании худ Президенти
Ҷумҳурии Яман Алӣ Абдуллоҳ Солеҳ дар Санъо мулоқот намуда, дурнамои
ҳамкориҳои минбаъдаи дуҷониба ва роҳҳои таҳкиму тақвияти муносибатҳои
иқтисодиро мавриди баррасӣ қарор дод.
26-28-уми феврали соли 2009 Президенти ваќти Ҷумҳурии Яман Алӣ
Абдуллоҳ Солеҳ бо сафари расмӣ ба Тоҷикистон омад. Дар мулоқоти хоссаи
ӯ бо Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон масоили ҳамкории
Тоҷикистону Яман баррасӣ гардид.
Яман аз љумлаи кишварњои арабие буд, ки дар он теъдоди зиёди духтурони
тољик кору зиндагї мекарданд ва фаъолияти мусбати онњо боиси шинохти
бештари мардуми Яман аз Тољикистон гардид. Мутаассифона, дар мавриди
Яман низ нооромии давомдори ин кишвар равобити дуљонибаро ба поинтарин
сатњ расонид. Тољикистон дар ќазияи Яман ба монанди аксар кишварњои олам
аз манфиатњои мардуми Яман пуштибонї мекунад ва хоњони њалли буњрон ва
ќатъи љанг дар ин кишвари арабист.
Муносибатҳои дипломатӣ байни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Судон
17-уми сентябри соли 2005 оѓоз гардидаанд.
Дар зимни њамкорињои тарафайн ин нуктаро бояд тазаккур дод, ки 31уми майи соли 2005 Вазири корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳайъати
судониро, ки барои иштирок дар кори Конфронси байналмилалии дарёҳои
сарҳадгузар бо сардории Вазири обёрӣ ва захираҳои обии Ҷумҳурии Судон
Камол Алӣ Муҳаммад аз Тоҷикистон боздид ба амал оварданд, ба ҳузур
пазируфт.
Муҳаммад Илёс Муҳаммад ал-Ҳоҷ, Сафири ғайримуқими Ҷумҳурии Судон
дар Ҷумҳурии Тоҷикистон (иқоматаш дар шањри Боку) таъйин гаштааст ва
7-уми марти соли 2014 эътимодномаашро ба Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
Эмомалї Рањмон супурд.
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Робитаи дипломатии миёни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Давлати Фаластин аз
6-уми марти соли 1992 оѓоз ёфт.
3 октябри соли 1995 аввалин сафири Давлати Фаластин дар Ҷумҳурии
Тоҷикистон Набил ал-Лаҳҳом (қароргоҳ дар Тошканд) эътимодномаи худро ба
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон супурд.
Ҳанӯз дар даврони шӯравӣ байни Тоҷикистон ва Фаластин робитаҳо
барқарор гардида буданд ва Тоҷикистон ҳамеша ҷонибдори муборизаи
озодихоҳии мардуми Фаластин буд ва мебошад.
Ҳанӯз охирҳои солҳои 80-уми асри гузашта ҳайъати фаластинї бо роҳбарии
узви Кумитаи Иҷроияи Созмони Озодибахши Фаластин профессор Набил Амр
аз Тоҷикистон боздид ба амал овард. Ҷавобан ҳайати ҳамдилии Тоҷикистон бо
роҳбарии вазири онвақтаи маориф Исмоил Давлатов ба Фаластин сафар карда
буд.
Байни сарони ду давлат баъди барқарор шудани муносибатҳои дипломатӣ
мукотиба ва мубодилаи мунтазами паёмҳои табрикӣ вуҷуд дорад. Ҳамчунин
дар самтњои мухталиф табодули сафари ҳайатҳои расмии ду давлат низ сурат
мегиранд.
Давлати Исроил соли 1991 истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистонро
эътироф намуд ва 26-уми марти 1992 муносибатҳои дипломатӣ миёни Ҷумҳурии
Тоҷикистон ва Давлати Исроил ба тариќи расмї оѓоз гардиданд.
Моҳи октябри соли 1995 дар рафти ҷашнгирии маросими 50-умин солгарди
таъсисёбии СММ дар ҳошияи иҷлоси Маҷмаи Умумии СММ дидори
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон бо Нахуствазири вақти
Исроил Исҳоқ Робин баргузор шуд.
Сафорати Давлати Исроил дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бо қароргоҳ дар
Тошканд моҳи октябри соли 1993 таъсис ёфта, давоми солҳои 1993-2013
Давлати Исроил дар Тоҷикистон 9 сафири ғайримуқим таъйин намуд.
Чунон ки маълум аст, байни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Давлати Исроил ҳанӯз
пояи шартномавӣ ва ҳуқуқӣ вуҷуд надорад. Танҳо Ёддошти тафоҳум оид ба
баргузор намудани Машваратҳои дуҷониба байни вазоратҳои корҳои хориҷии
Тоҷикистону Исроил дар натиҷаи нишасти якуми ҷонибҳо 27-уми феврали
2013 дар Душанбе ба имзо расид.
26-28-уми феврали соли 2013 дар Душанбе аввалин машваратҳои дуҷониба
байни Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Вазорати корҳои
хориҷии Давлати Исроил баргузор гардид. Зимни машваратҳои дуҷониба
тарафҳо як қатор масъалаҳои барои ҳар ду ҷониб муҳим, аз ҷумла тавсеаи
ҳамкориҳои иқтисодиву сиёсӣ, фарҳангӣ, тандурустӣ, кишоварзӣ, энергетикї,
саноатї ва ғайраро мавриди муҳокима қарор доданд.
25-уми январи соли 2016 машваратҳои дуюми сиёсӣ байни вазоратҳои корҳои
хориҷии Тоҷикистону Исроил дар шаҳри Байтулмуқаддас доир гардиданд, ки
барои роҳандозии ҳамкориҳо миёни ду кишвар мусоидат менамоянд.
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Рушду тавсеаи муносибатҳои дўстона ва мутақобилан судманд бо кишварҳои
минтақаи Осиёи Љанубу Шарќї яке аз самтњои муњими сиёсати хориљии
давлати Тољикистон муайян гардидааст.
Дар ин замина яке аз кишварњои муњим дар сиёсати хориљии Тољикистон
Ҷумҳурии Мардумии Чин мебошад. Муносибатҳои дипломатӣ байни
Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Мардумии Чин 4-уми январи соли соли
1992 шурўъ гардида, Сафорати Ҷумҳурии Мардумии Чин дар Душанбе 13уми марти соли 1992 ва Сафорати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Пекин 7-уми
апрели соли 1997 ба фаъолият пардохтаанд.
Муносибатҳои ду кишвар дар ҳамаи заминаҳои сиёсӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоӣ
бар асоси усули ҳамзистии осоишта, дӯстӣ, ҳусни ҳамҷаворӣ ва эътимоди
мутақобил бемайлон рушд меёбанд ва шарокати стратегии Тоҷикистону
Чин ҷавобгӯи манофеи мардумони ҳар ду кишвар аст. Бино ба дурандешии
роҳбарони Тоҷикистону Чин, мавзӯи сарҳадӣ, ки аз таърих ба мо мерос монда
буд, ҳалли мусбати худро пайдо кард.
Аҳднома миёни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Мардумии Чин дар
бораи ҳусни ҳамҷаворӣ, дӯстӣ ва ҳамкорӣ асоси муносибатҳои дуҷониба буда,
15 январи соли 2007 ҳангоми сафари расмии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
ба Хитой ба имзо расид.
Имрӯз робитаҳои ҳасанаи ду кишвар ҳамчунин дар таъмини сулҳ, амният ва
рушди устувори минтақаи Осиёи Марказӣ нақши калидӣ доранд.

Вохўрї боРаиси Ҷумҳурии Мардумии Чин Си Ҷинпин (Душанбе, 2014)

96
https://bikhon.tj/

Дар тули 24 сол аз замони барқароршавии муносибатҳои дипломатӣ байни
ду кишвар ҳамасола роҳбарони Тоҷикистону Чин дар ҳошияи сафарҳои
расмию корӣ ва иштирокашон дар чорабиниҳои байналмилалӣ вохӯриҳо
ва гуфтушунидҳои дӯстонаю судманд анҷом медиҳанд. Аз ҷумла, нахустин
сафари расмии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба
Ҷумҳурии Мардумии Чин (8-11 марти соли 1993), сафари давлатии Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Чин (15-21 январи соли 2007), сафари расмии Раиси
Ҷумҳурии Мардумии Чин Тсзян Тземин ба Ҷумҳурии Тоҷикистон (4 июли
соли 2000) ва сафари давлатии Раиси Ҷумҳурии Мардумии Чин Ху Тсззинтао ба
Ҷумҳурии Тоҷикистон (26-27 августи соли 2008) пояи шартномавию ҳуқуқии
муносибатҳоро мукаммал ва самтҳои дурнамодори ҳамкориҳои стратегӣ дар
ҳамаи арсаҳои мавриди эътимоми ду кишварро таъйин намуданд.
17-19 июни соли 2010 сафари кории Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
Эмомалӣ Раҳмон ба ноҳияи мухтори Синҷиан-Уйғури Хитой ба вуќўъ пайваст,
дар сањифаи муносиботи сиёсиву иќтисодї ва фарњангии Тољикистону Чин
муњтавои тозаеро сабт намуд, чунонки пеш аз њама онро метавон ба њайси асос
ва заминаи имзои як қатор ҳуҷҷатҳои муњими дуҷониба ва ҳосил гардидани
мувофиқаҳо барои рушди муносибатҳо арзёбї кард.
13-14 сентябри соли 2014 Раиси Ҷумҳурии Мардумии Чин Си Тзинпин аз
Ҷумҳурии Тоҷикистон боздиди давлатӣ ба амал овард. Дар музокироти сатҳи
олӣ маҷмӯи васеи масоили вобаста ба ҳамшарикии стратегӣ, рушди минбаъдаи
ҳамкориҳо дар бахшҳои сиёсат, амнияти минтақавӣ, иқтисоду тиҷорат,
сармоягузорӣ, кишоварзӣ, маориф, илму техника ва фарҳанг баррасӣ шуданд.
Қарор шуд, ки ҳаҷми солонаи гардиши мол миёни ду кишвар тайи 5 соли
оянда ба маблағи беш аз 3 миллиард доллари амрико афзун шавад. Дар ҳошияи
ин сафар 16 санади нави ҳамкорӣ ба имзо расид, ки ин аз рушди бесобиқаи
муносиботи дӯстӣ ва ҳамкории бисёрҷанбаи ду кишвари ҳамљавор гувоҳӣ
медиҳад.
Дар тақвияти ҳамкориҳои судманд натиҷаҳои сафари кории Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон Ҷаноби Олӣ Эмомалӣ Раҳмон ба Пекин аз 6 то 9-уми
ноябри соли 2014 ва иштирок дар “Муколама доир ба таҳкими шарикӣ дар соҳаи
ҳамбастагӣ” нақши муҳими стратегӣ доранд. Дар зимни ин сафар гуфтугӯи
судманд доир ба роҳҳои татбиқи “Барномаи ҳамкории иқтисодии Тоҷикистону
Чин барои то соли 2020” сурат гирифт. Ҳамчунин, дар ин дидор ба дурнамои
бунёди роҳи оҳани Чин - Қирғизистон - Тоҷикистон - Афғонистон - Эрон
- Халиҷи Форс низ таваҷҷуҳи хос зоҳир гардид. Дар рафти сафар, њамчунин
бастаи нави санадҳои ҳамкории дуҷониба ба имзо расид, ки ин њам намунаи
возеҳи тақвияти рӯзафзуни муносибатҳои иқтисодии ҳар ду кишвар ба шумор
меравад.
Сафари кории Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Ҷаноби Олӣ, Эмомалӣ
Раҳмон ба Пекин рӯзҳои 1-3 сентябри соли 2015 дар муносибатҳои ду кишвар
саҳифаи тозатареро боз намуд.
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Бояд гуфт, ки заминаи шартномавї ва ҳуқуқии муносибатҳои миёни
Тољикистон ва Чинро зиёда аз 200 санади дуҷонибаи байниҳукуматӣ ва
байниидоравӣ ташкил медиҳад. Дар рушди муносибатҳои ду кишвари дўст ва
њамљавор тавсеаи ҳамкориҳо дар соҳаҳои энергетика, нақлиёту коммуникатсия,
кишоварзӣ ва бонкӣ аҳамияти махсус доранд. Теъдоди ширкатҳои Чинӣ дар
Тоҷикистон дар солҳои сипаришуда чандин маротиба афзуда, феълан бо беш
аз 500 номгўй дар соҳаҳои мухталиф фаъолият мебаранд.
Тоҷикистону Чин ҳамчунин ҳамкории судмандро дар ҳошияи пешбурди
ташаббуси «Камарбанди иқтисодии Шоҳроҳи Абрешим” бемайлон густариш
медиҳанд. Аз соли 2007 то 2014 ба иқтисоди Тоҷикистон беш аз 1 миллиарди
доллари ИМА сармоягузориҳои кишвари Чин ҷалб шуданд.
Ҳамкориҳои Тоҷикистону Чин дар соҳаи амният ва суботи пойдор дар
минтақа ҳам дар сатҳи дуҷониба ва ҳам дар ҳошияи Созмони Ҳамкории Шанхай
бомуваффақият ва дар ростои эњтироми манфиатҳои миллии ду кишвар
густариш меёбанд. Дар ин робита ҳамкории судманди мақомоти дахлдори ду
кишвар, аз ҷумла танзими машваратҳои байниидоравӣ ва давраҳои омӯзишӣ
фаъолона роҳандозӣ шудааст.
Дар самти муносиботи фарњангї бошад, бо назардошти муќаррароти марбут
Рӯзҳои фарҳанги Тоҷикистону Чин дар ҳар ду кишвар мунтазам баргузор
мегарданд. Имрӯз дар 112 донишкадаву донишгоҳҳои Чин беш аз 2 ҳазор
ҷавони тоҷик дар риштаҳои мухталиф илм меомӯзанд.
Япония 28-уми декабри соли 1991 истиқлолияти Ҷумҳурии Тоҷикистонро
эътироф намуда, 2-юми феврали соли 1992 муносибатҳои дипломатии хешро
бо Тољикистон ба роњ мондааст. Сафорати Япония дар Душанбе аз соли 2002
ва Сафорати Тоҷикистон дар Япония аз соли 2007 амал мекунанд. Дар зимни
эътироф ва ќадршиносї аз ин муносиботи судманд соли 2012, 20-солагии
муносибатҳои дипломатии ҳар ду кишвар ботантана ҷашн гирифта шуд.
Бояд тазаккур дод, ки сатњи муносиботи сиёсиву иќтисодї ва фарњангии
њар ду кишвар ба сафари
Президенти Тољикистон ба
Япония сахт марбут мебошад,
ки натиљаи он муносиботи
дипломатии тарафайнро ба
дастовардњои фаровоне ноил
гардонд. Ин сафар 14-17-уми
майи соли 2001 баргузор гардид.
Дар рафти сафари мазкур ҳайати
расмии Тоҷикистон дар кори
Конфронси байналмилалӣ оид
ба Тоҷикистон ширкат варзид
ва дар натиља имкони истифода
Сафари расмии Сарвазири Япония Синдзо Абэ ба
аз
иќдомоти
Президенти
Тоҷикистон (Душанбе, 2015)
Тољикистон даст дод, ки ба
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муносибатҳои дуҷониба байни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Япония дар чаҳорчӯбаи
барномаи “Грантҳо барои амалисозии лоиҳаҳо аз тариқи созмонҳои давлатӣ ва
созмонҳои дигар”, ки ба рушди иқтисоди Тоҷикистон нигаронида шудаанд,
такони нав бахшида шавад.
17-19-уми феврали соли 2003 Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ
Раҳмон дар кори Анҷумани III-уми ҷаҳонӣ оид ба оби ошомиданї, ки дар
Япония гузашт, иштирок кард ва зимни он бо Нахуствазири ин кишвар Д.
Коидзуми мулоқот анҷом дод.
Моҳи декабри соли 2007 Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ
Раҳмон аз Япония ҷиҳати иштирок дар кори Саммити якуми Уқёнуси Ором
оид ба об боздид ба амал овард. Президент бо Императори Япония Акихито,
Нахуствазир Ясуо Фукуда ва Вазири корҳои хориҷӣ Масахико Комура мулоқот
анҷом дод, ки дар рафти онҳо масоили амнияти минтақавӣ, вазъи Афғонистон
ва ҳолати ҳамкориҳои иқтисодии байни ду кишвар, аз ҷумла кумаки Ҳукумати
Япония ба Ҷумҳурии Тоҷикистон баррасӣ шуданд.
Бояд афзуд, ки њамкориҳои байни вазоратҳои корҳои хориҷии ду кишвар
низ дар сатҳи хуб қарор доранд. Соли 2013 аввалин машваратҳои сиёсии байни
Тоҷикистону Япония гузаронида шуд.
26-30-юми июни соли 2014 сафари расмии Вазири корҳои хориҷии Ҷумҳурии
Тоҷикистон Сироҷидин Аслов ба Япония дар доираи Ҷаласаи панҷуми
вазирони корҳои хориҷии кишварҳои аъзои Муколамаи Осиёи Марказӣ ва
Япония сурат гирифт.
Чанд соли ахирро метавон солҳои таҳкими муносибатҳои Тоҷикистону
Япония дар рӯҳияи шарикии созанда ном бурд. Чунонки байни њарду кишвар
асоси мустаҳками амиқ гаштани фаъолияти амалии муштарак бунёд гардид ва
аз ҳама муҳим сатҳи баланди шарикӣ, боварӣ ва эҳтирому эътимод ба њамдигар
ба даст омад.
Рўзи 24-уми октябри соли 2015 сафари расмии Сарвазири Япония Синдзо
Абэ ба Тољикистон баргузор шуд. Баъд аз пазироии мутантан Сарвари давлати
Тољикистон Эмомалї Рањмон бо ў мулоќот доир намуда, масоили вобаста ба
рушди муносиботи дўстона ва њамкории мутаќобилан судбахшро мавриди
баррасї ќарор дод. Пас аз анҷоми музокироти расмӣ миёни ду кишвар 8 санади
нави ҳамкорӣ ба имзо расид.
Ин сафари Нахуствазири Япония ба Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаноби Шиндзо
Абэ на танҳо воқеаи таърихии намоён ва муассир дар равобити дуҷониба гашт,
балки муносибати дӯстона ва ҳамкории ду кишварро боз њам таќвият бахшид.
Тољикистон ва Япония ҳамкориҳои байнипарлумониро миёни Маҷлиси
намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Палатаи намояндагони
Парлумони Япония низ хуб ба роҳ монддаанд.
Миёни Љумњурии Тољикистон ва Япония дар соҳањои маориф, нақлиёт,
низоми таъминоти об, кишоварзӣ, тандурустӣ ва энергетика ва истифода аз
технологияи муосир низ ҳамкориҳои судманд идома доранд.
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Муносибатҳои дипломатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Корея 27уми апрели соли 1992 барқарор гардидаанд ва Ҷумҳурии Корея намояндагии
худро дар шаҳри Душанбе соли 2008 боз намуд. Консули фахрии Ҷумҳурии
Тоҷикистон дар Ҷумҳурии Корея аз 15-уми апрели соли 2013 расман ба
фаъолият пардохта, Сафорати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Љумњурии Корея
соли 2015 дар зимни сафари Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ифтитоҳ ёфт.
Асос ва зербинои тамоми ин њамкорињо дар мулоқоти нахустини Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон бо Президенти Ҷумҳурии Корея Ким
Ён Сам (соли 1995 дар шаҳри Ню-Йорк) гузошта шуд.
23-25-уми марти соли 2005 Президенти ҶТ Эмомалӣ Раҳмон, барои
иштирок дар Чорумин форуми байналмилалӣ оид ба гузаронидани ислоҳоти
давлатӣ аз Ҷумҳурии Корея боздид намуд, ки дар ҷараёни ин сафар мулоқот
бо Президент, Сарвазир ва Раиси Парламенти Љумњурии Корея, инчунин
боздидҳо аз корхонаҳои ширкатҳои SKC&C ва Samsung ба вуќўъ пайвастанд.
Афзуданист, ки миёни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Љумњурии Корея гурӯҳи
дӯстии байнипарлумонӣ низ амал мекунад.
9-13-уми июни соли 2015 сафари ҳайати Корея бо роҳбарии Муовини Вазири
корҳои хориҷии он кишвар Ли Тэхо ҷиҳати иштирок дар Конфронси сатҳи
баланд оид ба натиҷагирии
Даҳсолаи
байналмилалии
амал “Об барои ҳаёт”, 20052015 ба шаҳри Душанбе сурат
гирифт. 8 июни соли 2015 дар
ҳошияи ин сафар мулоқоти
Вазири корҳои хориҷӣ С.Аслов
бо Ли Тэхо сурат гирифт. Дар
рафти мулоқот роҳҳои татбиқи
тавофуқоти ќаблии дуҷониба
ва ҳамкории ду кишвар дар
чорчӯби созмонҳои минтақавї
ва
байналмилалӣ,
бахусус
СММ мавриди баррасӣ қарор
гирифт.
31-уми марти соли 2016
дар Вазорати корҳои хориҷии
Ҷумҳурии
Тоҷикистон
машваратҳои сиёсии байни
Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Корея
баргузор гардиданд. Дар рафти
машваратҳо табодули назари
судманд роҷеъ ба ҳолат ва
Мулоқот бо Президенти
дурнамои рушди муносибатҳои
Ҷумҳурии Корея (Сеул, 2015)
дуҷониба дар арсаҳои сиёсӣ,

100
https://bikhon.tj/

иқтисодию тиҷоратӣ, ҷалби сармоягузорӣ, кӯмаки расмии рушди Ҳукумати
Ҷумҳурии Корея, ҳамкории минтақавӣ ва байналмилалӣ, ба хусус, дар доираи
СММ ва Муколамаи Ҷумҳурии Корея бо кишварҳои Осиёи Марказӣ баррасї
гардиданд.
27-уми декабри соли 2013 дар доираи ҳамкориҳои фарҳангӣ дар Китобхонаи
миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон маркази фарҳангии Корея ифтитоҳ ёфт. Дар
иртибот ба ин, 30 марти соли 2016 дар шањри Душанбе чорабинии фарҳангии
“Корвон” бо иштироки гурӯҳи ҳунармандони мардумии Ҷумҳурии Корея
баргузор гардид.
Бояд гуфт, Комиссияи муштараки байниҳукуматии иқтисодию тиҷоратӣ
байни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Корея дар раванди таќвият
бахшидани њамкорињои тарафайн нақши муҳим дорад.
Лозим ба ёдоварист, ки Ҷумҳурии Корея дар заминаи лоиҳаҳои Кӯмакҳои
расмии рушди Корея (Official Development Assistance (ODA) дар татбиқи
бозомӯзии кадрҳо, ташвиқи рушди устувор, ҳалли қазияҳои умумиҷаҳонӣ ва
расидан ба ҳадафҳои рушд, аз он ҷумла, рушди ҳазорсола нақши босазо дорад.
Афзуданист, ки имрӯзҳо дар донишгоҳҳои мухталифи Ҷумҳурии Тоҷикистон
бахши забони кореягӣ фаъолият дорад ва сол то сол шумораи шаҳрвандоне,
ки ба забон, фарҳанг, таърих, варзиш, филм ва мусиқии Корея таваҷҷӯҳ зоњир
мекунанд, меафзояд.
Имрўз дар ќатори дўстони мо кишвари зудтараққиёбандаи Ветнам қарор
дорад. Тољикистон ва Ветнамро анъанањои деринаи муносибатњои дўстї ва
њамкорињои гуногунљанба ба њам мепайванданд. Муносибатҳои дипломатии
Тоҷикистону Ветнам 14 июли соли 1992 барқарор карда шудаанд. Сафорати
Ҷумҳурии Сотсиалистии Ветнам дар Ҷумҳурии Тоҷикистон (бо иқомат дар
Ҷумҳурии Узбекистон) фаъолият менамояд.
Марҳилаи муҳим дар таърихи муносибатҳои Тоҷикистону Ветнам ин
сафари расмии Президенти мӯҳтарами Ҷумҳурии Тоҷикистон Ҷаноби Олӣ
Эмомалӣ Раҳмон ба Ҷумҳурии Сотсиалистии Ветнам 18 январи соли 1999
мебошад. Зимни сафар, мулоқоту гуфтушунидҳо миёни Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон ва Президенти Ҷумҳурии Сотсиалистии Ветнам Чан Дык Лионг
ҷиҳати рушди минбаъдаи муносибатҳои дӯстона ва ҳамкориҳои мутақобилан
судманд баргузор гардид. Дар ҷараёни сафар 5 ҳуҷҷат, ки заминаи ҳамкориҳои
дуҷонибаро асос мегузоранд, ба имзо расиданд.
Дар такя ба таљрибаи ѓании равобити њасанаи даврони Шуравї кишварњои
мо дар шароити соҳибистиқлолии Тоҷикистон љадиди соњибихтиёрї ба
ташаккули шакли сифатан нави муносибатњои байнидавлатї ва тавсеаи доираи
њамкорињои мутаќобилан судманди худ шурўъ намуданд.
Дар миқёси сиёсӣ кишварҳои мо муколамаи доимиро дар сатҳҳои мухталиф
ба роҳ монда, дар доираи созмонҳои байналмилалӣ, аз ҷумла Созмони Милали
Муттаҳид ва ниҳодҳои тахассусии он ҳамкории зич доранд.
Пояи робитаҳои муосири Тољикистону Ветнамро аҳкоми Аҳднома дар
бораи асосњои муносибатњои байнидавлатї, ки дар рафти сафари расмии
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Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Ветнам соли 1999 ба имзо расида буд,
ташкил медиҳанд.
Бояд қайд кард, ки бар асари сафари мазкур робитаҳои иқтисодии
кишварҳои мо то андозае фаъол гаштанд. Худи ҳамон сол дар Тоҷикистон се
корхонаи муштарак бо иштироки соҳибкорони Ветнам таъсис дода шуд. Алњол
бошад, дар минтаќањои гуногуни Тољикистон зиёда аз 9 корхонаи муштарак бо
сањмгузории сармояи љониби Ветнам фаъолият менамояд.
Тоҷикистон ва Ветнам имкониятҳои зиёди тавсеаи робитаҳояшонро дар
соҳаҳои мухталифи иқтисодиёт доранд ва ба кор андохтани онҳо ба суди
ҷонибҳо хоҳад буд. Барои мисол мо метавонем, ки ҳамкориҳоямонро дар
соҳаҳои саноати сабук, аз ҷумла коркарди пилла, пахта ва дигар маҳсулоти
техникӣ, ҳамчунин истихроҷи захираҳои ангишт фаъолтар гардонем.
Ветнам аз љумлаи он кишварҳои хориҷаи дур мебошад, ки Тоҷикистон
дар њамкорињои тиљоратию иќтисодии худ бо онњо аз низоми аксар мусоиди
ситонидани боҷи гумрукӣ ва дигар андозу пардохтҳо истифода менамояд.
Мутаассифона, ҳаҷми мубодилаи мол миёни кишварҳои мо ҳамоно маҳдуд
мемонад ва моро мебояд, ки барои зиёд кардани он чораҳои муштарак андешем.
Ҷониби Тоҷикистон ба ояндаи муносибатҳои худ бо Ветнам аз диди нек
назар меафканад. Ду кишвар бар асари саъю талошҳои муштарак метавонанд
муносибатҳоро ба сатҳи сифатан нави ҳамкориҳо бардоранд.
Муносибати дипломатии байни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Шоҳигарии
Тайланд аз 5 августи соли 1992 оѓоз ёфт.
Давраи муҳими муносибатҳои Ҷумҳурии Тоҷикистону Шоҳигарии Таиланд
аз сафари расмии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба ин
кишвар 9-10 августи соли 2005 маншаъ мегирад. Дар ҷараёни ин сафар, њангоми
мулоқоти роҳбарони ду давлат доираи васеи масъалаҳои дуҷониба, инчунин

Мулоқот бо Сарвазири Шоҳигарии Тайланд генерал Праут Чан Оча (Ню-Йорк, 2015)
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масъалаҳои минтақавию байналмилалӣ, ки барои ҳар ду тараф дорои аҳамияти
сиёсиву иќтисодї мебошанд, мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. Дар ҷамъбасти
сафар Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Сарвазири Шоҳигарии Таиланд
Эъломияи муштаракеро ба имзо расониданд, ки дар таќвият бахшидани фазои
мусоиди дўстї ва њамбастагии мардумони ду кишвар хеле муфид мебошад.
Ҳамчунин, дар рафти ин сафар як қатор ҳуҷҷатҳои байниҳукуматӣ дар самтҳои
ташвиқ ва ҳимояи мутақобилаи сармоягузорӣ, ҳамкориҳои иқтисодиву
техникӣ, дар соҳаи туризм ва роҷеъ ба мубориза бо мубодилаи ғайриқонунии
маводи мухаддир, маводи психотропӣ ва прекурсорҳо ба имзо расонида шуд.
Сафарҳои расмии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба
Шоҳигарии Тайланд (17-19 майи соли 2013) ва Нахуствазирони Шоҳигарии
Тайланд ба Тоҷикистон (9 сентябри соли 2006 ва 19-20 августи соли 2013)
хеле босамар буданд, чунонки дар зимни ин сафарҳо чандин созишномаи
байниҳукуматӣ дар соҳаи савдо, иқтисод, илм ва техника ба имзо расид.
Ҳамкорӣ бо ин кишвар дар соҳаи маориф аз тариқи Агентии Тайланд оид ба
ҳамкории байналмилалӣ ва рушд (TICA) амалӣ мегардад. Ҳамчунин, аз тариқи
Агентии мазкур барномаҳои таълимии байналмилалӣ дар соҳаи энергетика,
саноат, кишоварзӣ, тандурустӣ, ҳифзи муҳити зист, иқтисод ва сармоягузорӣ
татбиқ мегарданд.
Муносибатҳои дипломатӣ байни Тоҷикистон ва Малайзия 11-уми марти
соли 1992 бо ба расмият шинохта шудани Тољикистони соњибистиќлол аз
љониби ин кишвар шурўъ
шуданд.
Сафири Фавқулъода ва
Мухтори
Малайзия
дар
Ҷумҳурии
Тоҷикистон
бо
иқомат дар Тошканд хонум
Дато Норъайн бинти Абдул
Ҳамид моҳи июни соли 2014
таъйин гардид. Дар моҳи
июни соли 2012 Тан Сри
Дато Сри Лим Кок Винг бо
ризояти Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон ба ҳайси консули
фахрӣ дар он кишвар таъйин
гардид.
Шурўъ аз моњи сентябри
соли 2003 дар Куала-Лумпур
Намояндагии
тиҷоратии
Ҷумҳурии
Тоҷикистон
фаъолияти худро оғоз намуд,
ки ин омили рушди соҳаи Мулоқот бо Сарвазири Ҷумҳурии Малайзия
Наҷиб Тун Абдул Раззоқ (Куала-Лумпур, 2016)
иқтисодӣ-тиҷоратии
байни
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тарафњо гардид. Ифтитоҳи расмии Намояндагии тиҷоратии Ҷумҳурии
Тоҷикистон дар Малайзия дар рафти сафари кории Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон дар чаҳорчӯби Ҳамоиши сарони кишварҳои
Созмони Њамкории Исломӣ дар Куала-Лумпур 16-18-уми октябри соли 2003
сурат гирифт. Ин сафари аввалини кории Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
ба Малайзия буд, ки дар доираи иштирок дар Саммити Созмони Њамкории
Исломӣ доир гашт ва бо ањамияти хосси худ дар њамкорињои тарафайн наќши
муњим гузошт.
22-25-уми июни соли 2014 Сафари давлатии Асосгузори сулҳу Ваҳдати
миллӣ-Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ
Раҳмон ба Малайзия сурат гирифт, ки зимни он маросими ифтитоҳи расмии
Сафорати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Малайзия баргузор гардид. Дар рафти
ин сафар миёни Тоҷикистон ва Малайзия 9 санади ҳамкорӣ ба имзо расид, ки
пояи қарордодиву ҳуқуқии ҳамкориҳои њар ду кишварро ташкил медињанд.
19-20-уми майи соли 2010 ҳайъати бонуфузе бо сардории ҷаноби Дато Сри
Моҳаммад Назри Абдул Азиз, Вазири Дастгоҳи Сарвазири Малайзия ҷиҳати
иштирок дар Ҷаласаи 37-уми Шӯрои вазирони корҳои хориҷии кишварҳои
узви Созмони Њамкории Исломӣ ба Душанбе сафар кард.
Маврид ба тазаккур аст, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон муносибатҳои худро бо
Малайзия бо назардошти рушди босуръати иқтисодии ин кишвар ва шароити
хуби ҷалби сармояи он идома мебахшад. Доир кардани бизнес-форумҳо
ва барқарор намудани робитаҳои мустақими корӣ, инчунин ҳамоишҳои
соҳибкорони тоҷику малайзиягӣ аз василаҳои муҳими фаъол намудани
ҳамкориҳо буда, ба бунёди уфуқҳои нави ҳамкориҳои дарозмуддати иқтисодӣ
саҳми босазо хоҳанд гузошт.
Миёни Тоҷикистон ва Малайзия дар соҳаи маориф низ ҳамкорињои назаррас
ба роҳ монда шудааст. Њамзамон дар чаҳорчӯбаи Барномаи ҳамкориҳои
техникии Малайзия мутахассисони вазорату идораҳои дахлдори Тоҷикистон
дар самтҳои мухталиф тањсил ва такмили ихтисос мекунанд.
Ҷумҳурии Тоҷикистон ба густариши муносибатҳои дӯстию ҳамкории
судманд бо кишварҳои исломӣ ва минтақаи Осиёи Ҷануби Шарқӣ аҳамияти
хосса дода, аз ҷумла рушду таҳкими муносибатҳои дуҷонибаро бо бузургтарин
кишвари исломӣ – Ҷумҳурии Индонезия дорои аҳамияти зиёд меҳисобад.
Муносибатҳои дипломатии байни Тољикистон ва Љумњурии Индонезия 27-уми
августи 1994 шурўъ гардиданд. Аз 20-уми апрели соли 2010 Сафири Ҷумҳурии
Индонезия дар Тошканд сафири ғайримуқим дар Ҷумҳурии Тоҷикистон
низ таъйин шуда буд. Баъдан аз аввали соли 2013 тибқи қарори Президенти
Ҷумҳурии Индонезия уҳдадориҳои Сафорати Индонезия дар Ҷумҳурии
Тоҷикистон (муқими Тошканд) ба Сафорати Индонезия дар шаҳри Остонаи
Ҷумҳурии Қазоқистон вогузор карда шуд.
28-30-юми октябри соли 2003 сафари давлатии Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон ба Индонезия ба вуќўъ пайваст, ки дар зимни ин сафар ҳафт
санади њамкорињои тарафайн ба имзо расиданд.
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Мулоқоту музокироти Эмомалї Рањмон бо Президенти Индонезия Джоко Видодо (Ҷакарта, 2016)

21-25-уми апрели соли 2005 Президенти Љумњурии Тоҷикистон Эмомалї
Рањмон ҷиҳати иштирок дар мулоқоти сарони давлатҳои Осиё ва Африка ба
Индонезия сафар кард ва дар доираи ин чорабинӣ гуфтушунидҳои дуҷонибаро
бо Президенти Индонезия анҷом дод. Дар ҷараёни мулоќот тарафҳо масъалаҳои
рушди минбаъдаи ҳамкориҳои дуҷонибаи мутақобилан судмандро мавриди
муҳокима қарор доданд.
Миёни Тоҷикистон ва Индонезия ҳамкории парлумонӣ низ хуб роњандозї
гардидааст. Дар ин самт 7-10 декабри соли 2009 ҳайати парлумонии Ҷумҳурии
Тоҷикистон барои иштирок дар ҷаласаи чоруми Маҷмааи Парлумонҳои Осиё
ба шаҳри Бандунги Ҷумҳурии Индонезия сафар ва дар кори он иштирок намуд.
11-14-уми октябри соли 2010 гуруҳи корӣ оид ба ҳамкориҳои дуҷонибаи
Палатаи Намояндагони Ҷумҳурии Индонезия ба Душанбе сафар кард.
19-20-уми майи соли 2010 дар чаҳорчӯбаи Ҷаласаи 37-уми Шӯрои Вазирони
корҳои хориҷии кишварҳои узви Созмони Њамкории Исломӣ Вазири корҳои
хориҷии Ҷумҳурии Индонезия Марти Наталегава зимни сафар ба Душанбе бо
Вазири корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон мулоқот доир намуд.
1 августи соли 2016 Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат,
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз Индонезия
сафари расмӣ ба амал оварданд. Зимни музокироти сатҳи олӣ маҷмӯи васеи
ҳамкориҳои сиёсӣ, иқтисодӣ, сармоягузорӣ, илмию фарҳангӣ ва амниятӣ
баррасӣ шуда, панҷ санади танзимкунандаи равобити дуҷониба дар соҳаҳои
мухталиф ба имзо расид.
Бо баргузории ин гуна машварату муколамаҳои сатҳи баланди сиёсӣ,
иштироки ҷониби Индонезия дар татбиқи лоиҳаҳои бузурги сармоягузории
Тоҷикистон афзун гардида, шароити мусоиди ҷалби сармоя ва технологияҳои
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навини Индонезия дар ташкили корхонаҳои муштараки истеҳсолӣ дар
минтақаҳои озоди иқтисодии Тоҷикистон фароҳам оварда мешавад.
Муносибатҳои дипломатӣ байни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Сингапур 8-уми
декабри соли 1995 ба расмият даромадаанд, аммо густариши бемайлон, таќвият
ва тавсеа ёфтани њамкорињои тарафайн ба сафари давлатии Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба Сингапур (моҳи апрели соли 2010)
ирибот дорад.
Дар зимни ин сафар, дар музокироти сатҳи олӣ бо иштироки сарони ду давлат
ва ҳайатҳои расмӣ масъалаҳои ба роҳ мондани муносибатҳои густурдаи дӯстию
ҳамкории Тоҷикистону Сингапур матрањ гардиданд. Дар вохӯрии алоњидаи
Роҳбари Тоҷикистон бо Сарвазири Сингапур Ли Хсин Лунг масъалаҳои
ҳамкории иқтисодӣ–тиҷоратӣ ва сармоягузории ду кишвар баррасӣ шуданд.
Муносибатҳои дипломатии байни Љумњурии Тољикистон ва Давлати
Бруней Доруссалом ба 2-юми июни соли 2004 рост меояд. Сафари давлатии
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба Давлати БрунейДоруссалом, ки 3-4 апрели соли 2010 баргузор шуд, ба муносибатҳои ду кишвар
такони тозае бахшид. Зимни сафар мулоқоти Роҳбари Тоҷикистон бо Султони
Бруней-Доруссалом Ҳассанал Болкиаҳ доир гардид, ки дар он масъалаҳои
ба роҳ мондани ҳамкории гуногунҷанбаи мутақобилан судманд, аз љумла
бунёди корхонаҳои муштараки саноати сабук, иштироки сармоягузорони БрунейДоруссалом дар истихроҷ ва коркарди захираҳои фаровони табиии Тоҷикистон
самтҳои қобили таваҷҷуҳ дониста шуданд. Аз рӯйи натиҷаҳои музокироти
расмӣ чор санади заминагузори ҳамкорињои гуногунҷанбаи миёни њар ду
кишвар ба тасвиб расиданд.
8 декабри соли 2009 Вазири
корҳои хориҷии Ҷумҳурии
Тоҷикистон
ба
БрунейДоруссалом сафари корӣ анҷом
дод. Дар навбати худ 19-20 майи
2010 Вазири корҳои хориҷии
Бруней-Доруссалом
ба
Душанбе барои иштирок дар 37умин Шӯрои Вазирони корҳои
хориҷии
кишварҳои
узви
Созмони Њамкории Исломӣ бо
сафари корӣ ташриф овард.
Бояд илова намуд, ки
ҳамкориҳои
Ҷумҳурии
Тоҷикистон
бо
давлатҳои
Шоҳигарии
Камбоҷа,
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон
Ҷумҳурии
Иттиҳодияи
ва Султони Бруней-Доруссалом Ҳассанал Болкиаҳ
Мянма ва Ҷумҳурии Халқии
(Бандар-Сери-Бегаван, 2010)
Демократии Лаос дар доираи
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њамкорињои дуљониба ва дар ҳошияи созмонҳои бонуфузи байналмилалӣ ба
роњ монда шудааст.
Дар хулосаи бахши муносибатҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон бо кишварҳои Осиё
ва Африқо метавон зикр кард, ки самтҳои асосии сиёсати хориҷии кишвари мо
бештар ба густариши робитаҳо бо мамлакатҳои ин минтақа равона шудаанд.
Фаъолияти Комиссияҳои муштараки байниҳукуматӣ бо кишварҳои алоҳидаи
минтақаи мазкур, мундариҷаи санадҳои ҳамкории имзошуда, нақши равобити
иқтисодӣ ва тиҷоратӣ дар расидан ба манфиатҳои муштарак, дурнамои неки
ҳамкорӣ дар бахшҳои ояндадори туризм, ҷалби сармояи кишварҳои мутараққии
минтақа ба бахши хусусӣ, натиҷаҳои муносибатҳои 25 - солаи дипломатӣ ва
дурнамои он низ аз мавзуъҳои муҳими ин ҳамкориҳо матраҳ хоҳад шуд.
Дар робита ба вазъи феълӣ ва дурнамои муносибатҳои дӯстию ҳамкорӣ бо
кишварҳои Осиё ва Африқо метавон таъкид кард, ки Тоҷикистон ва ин кишварҳоро
анъанаҳои деринаи муносиботи нек ва равобити таърихӣ, ки аз тааллуқ доштан ба
фазои ягонаи тамаддунӣ ва муштаракоти зиёди иҷтимоию фарҳангӣ бармеоянд,
бо ҳам зич мепайванданд.
Бо дарназардошти таваҷҷуҳи роҳбарияти олии кишварҳои минтақа ба
густариши муносибатҳои дӯстию ҳамкорӣ бо Ҷумҳурии Тоҷикистон, метавон
ин муносибатҳоро ояндадор ва барои кишварҳои мо бобарор арзёбӣ кард.
Самтҳои афзалиятноки ҳамкорӣ бо кишварҳои пешрафтаи ин минтақа ташкили корхонаҳои муштараки саноатӣ, интиқоли оби нӯшокӣ, ҳамкорӣ дар
соҳаи гидроэнергетика, нафту газ, истихроҷу коркарди канданиҳои фоиданок,
рушди ҳамкорӣ дар соҳаи бонк, андоз, сармоягузорӣ ва муносибот дар соҳаҳои
илм, фарҳанг ва маориф метавонанд бошанд.

3,3. КИШВАРЊОИ ИТТИҲОДИ
АВРУПО ВА ЌИТЪАИ АМЕРИКА
Ҷумҳурии Тоҷикистон бо ҳидоят ва роҳнамоии Асосгузори сулҳу Ваҳдати
миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ
Раҳмон равобити худро бо кишварҳои ИА ва Амрико дар асоси ҳамкории созанда
ва фаъол татбиқ менамояд.
Тоҷикистон ба рушду тавсеаи муносиботу ҳамкориҳо бо кишварҳои Аврупо ва
Америка таваҷҷӯҳи махсус зоҳир намуда, аз ибтидо баҳри густариши ҳамаҷонибаи
онҳо кӯшишҳои сохторҳои марбутаро равона кардааст. Ин буд, ки фаъолияти
муттасил ҷараён гирифта, робитаҳо дар самтҳои гуногун ботадриҷ вусъат меёбанд.
Солҳои 1991-2001 кишварҳои Ғарб (Аврупо ва Америка) раванди соҳибистиқлол
шудани ҷумҳуриҳои собиқ Иттиҳоди Шуравӣ, аз ҷумла Тоҷикистонро таҳти
мушоҳида гирифта, баъд аз расман пош хӯрдани ИҶШС пайи ҳамдигар
истиќлолияти онҳоро ба расмият пазируфтанд. Сипас ташрифҳои корию
расмии ҳайъатҳои гуногун шурӯъ шуданд, ки мақсад аз он барқарор намудани
муносибатҳои дипломатӣ, таҳлили вазъият ва муайян сохтани стратегияи
ҳамкориҳои гуногунљабња буд.
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Иттиҳоди Аврупо. Равобити Тоҷикистон бо Иттиҳоди Аврупо аз соли 1992
оғоз шуда, тӯли давраи гузашта ба таври чашмрас рушд ва тавсеа ёфтанд. Агар
ба таърихи муносибатҳои кишвар бо Иттиҳоди Аврупо назар андозем, онро ба
чанд давра тақсим кардан мумкин аст. Муносибатҳо миёни Иттиҳоди Аврупо ва
Тоҷикистон дар соли 1992 бо кушодашавии дафтари Барномаи кӯмаки техникӣ
ба кишварҳои ИДМ (TACIS) дар Душанбе барқарор гардиданд. TACIS пас аз
чанд моҳ бино ба хатари амниятӣ бо оғози ҷанги шаҳрвандӣ (1992-1997) баста
шуд. Аммо ҷанги дохилӣ сабаби иҷро нашудани баъзе лоиҳаҳои Комиссияи
Аврупо дар Тоҷикистон нагардид. Комиссияи Аврупо асосан тавассути
маблағгузории дигар созмонҳои байналмилалӣ ва дастгирии шарикон, ки
дар Тоҷикистон фаъолият мекарданд, монанди Барномаи СММ оид ба рушд
(UNDP), инчунин бо дигар воситаҳои худ, ба мисли Барномаи амнияти озуқа
(FSP) ва ҳифзи шаҳрвандӣ дар ҳолатҳои фақулодда (ECHO) фаъолият мекард.
Соли 1993 Дафтари минтақавии Комиссияи Аврупо – Кӯмаки башардӯстона
ва ECHO дар Осиёи Марказӣ бо қароргоҳ дар Душанбе ифтитоҳ гашт. Пас аз як
сол, Тоҷикистон ба воситаи мубодилаи паёмҳо Созишнома дар бораи тиҷорат
ва ҳамкориро, ки соли 1989 миёни ИА ва ИҶШС имзо гардида буд, ҳамчун
заминаи ҳуқуқӣ барои равобити дуҷониба ба ИА пешниҳод намуд. Бо таҳкими
сулҳу субот ва истиқрори амният дар Тоҷикистон барномаи Кӯмаки техникӣ
ба кишварҳои Иттиҳоди давлатҳои мустақил (TACIS) аз нав дар Тоҷикистон
ба фаъолият пардохт.
Соли 2001 намояндагии Комиссияи Аврупо дар Тоҷикистон (бо иқомат дар
Алмаато) ифтитоҳ ёфта, ҷаноби Алан Вадамс ба ҳайси Сардори Намояндагӣ
таъйин шуд.
Ҳамчунин ҳамон сол бо мақсади таъмини намояндагии Тоҷикистон дар
сохторҳои Иттиҳоди Аврупо Сафорати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Брюссел
фаъол гардид, ки он ҳамзамон ҳамчун Намояндагии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар
Иттиҳоди Аврупо фаъолият мекард.
11-уми октябри соли 2004 дар рафти сафари Президенти Тоҷикистон Эмомалӣ
Раҳмон ба Люксембург, Иттиҳоди Аврупо ва Тоҷикистон Созишномаро оид
ба шарикӣ ва ҳамкорӣ ба имзо расонданд. Бо сабаби он, ки Созишномаи
имзошударо бояд ҳамаи парлумонҳои кишварҳои аъзои Иттиҳоди Аврупо
ба тасвиб мерасониданд ва ин вақти муайянро талаб мекард, Созишномаи
муваққатӣ оид ба тиҷорат ва масъалаҳои тиҷоратӣ миёни Иттиҳоди Аврупо ва
Тоҷикистон низ барои густариши фаъолиятњо имзо гардид.
Моҳи майи соли 2004 Намояндагии Комиссияи Аврупо дар Тоҷикистон
ҳамчун намояндагии дипломатӣ расман таъйин гардид. Иттиҳоди Аврупо баҳри
возеҳтар намудани муносибатҳои худ бо кишварҳои Осиёи Миёна дар самтҳои
муайян Ҳуҷҷати стратегии худро ҷиҳати баррасӣ ба вохӯрии Сегонаи Иттиҳоди
Аврупо – Осиёи Марказӣ дар Берлин моҳи июни соли 2007 пешниҳод намуд,
ки дар ҷаласаи Шӯрои Аврупо дар Брюссел таҳти раисии Олмон қабул гардид.
Стратегияи Иттиҳоди Аврупо барои ноил гаштан ба ҳадафҳои асосӣ, аз
ҷумла паст кардани сатҳи камбизоатӣ, бардоштани некӯаҳволии мардум,
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мустаҳкамгардонии амнияту суботи минтақавӣ ва ба роҳ мондани ҳамкориҳои
зичтар миёни кишварҳои Осиёи Марказӣ ва Иттиҳоди Аврупо, кумак
мерасонад.
Соли 2008 Комиссари Аврупо оид ба равобити хориҷӣ хонум Бенита ФеррероВалднер ба Тоҷикистон сафар карда, бо Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
ва Вазири корҳои хориҷӣ мулоқот намуд. Ин вохўрињо дар таҳким ёфтани
муносибатҳо бо Иттиҳоди Аврупо заминаҳои мусоидро фароҳам оварданд ва
барои ташкили сафарҳои расмӣ дар сатҳи олӣ роњњои навро боз намуданд.
Дар натиҷа, моҳи феврали соли 2009 сафари расмии Президенти Тоҷикистон
ба Брюссел баргузор гардид, ки дар рафти он мулоқоту музокироти ӯ
бо намояндагони баландмақоми сохторҳои Иттиҳоди Аврупо, аз ҷумла
Президенти Комиссияи Аврупо Жозе Мануэл Баррозу, Намояндаи Олӣ Хавиер
Солана ба вуқӯъ пайваст. Бо эътибор пайдо намудани Созишномаи Лиссабон
дар соли 2009, Намояндагии Комиссияи Аврупо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба
Намояндагии Иттиҳоди Аврупо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мубаддал гашт.
29-30 майи соли 2009 дар Душанбе мулоқоти Тройкаи Иттиҳоди Аврупо ва
вазирони корҳои хориҷии кишварҳои Осиёи Марказӣ сурат гирифт, ки дар
ҷараёни он ҳолат ва дурнамои густариши ҳамкориҳои гуногунҷанба байни
Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Иттиҳоди Аврупо мавриди муҳокима қарор дода шуд.
Моҳи январи соли 2010 аввалин роҳбари Намояндагии Иттиҳоди Аврупо
дар Тоҷикистон дар сатҳи сафир ба фаъолияти худ шурӯъ намуд. Созишномаи
шарикӣ ва ҳамкорӣ байни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Иттиҳоди Аврупо, ки соли
2004 ба имзо расида буд, моњи январи соли 2010 аз ҷониби парлумонҳои ҳамаи
27 кишвари аъзои Иттиҳоди Аврупо тасвиб шуд ва эътибор пайдо намуд. Пас аз
эътибор пайдо кардани санади номбурда се сохтори ҳамкорӣ байни Ҷумҳурии
Тоҷикистон ва Иттиҳоди Аврупо таъсис ёфт – Шӯрои ҳамкорӣ, Кумитаи
ҳамкорӣ ва Кумитаи ҳамкории байнипарлумонӣ.
Пешравиҳо дар самти сиёсӣ заминаро барои таъсис додани Шӯрои
ҳамкории Тоҷикистон ва Иттиҳоди Аврупо дар сатҳи вазирон кушод, ки
Ҷаласаи нахустини он байни ҳар ду ҷониб 13 декабри соли 2010 дар Брюссел
баргузор гардид. Шурӯъ аз ҳамон сол 5 ҷаласаи Шӯрои ҳамкорӣ барпо гардид,
ки ҷаласаи панҷуми он 16 феврали соли 2016 дар Брюссел доир гардид. Дар
ҷаласа ҷонибҳо асосан рафти рушди ҳамкориҳо, самтҳои калидии татбиқи
Стратегияи Иттиҳоди Аврупо барои кишварҳои Осиёи Марказӣ, масъалаҳо
доир ба амнияти сарҳадӣ, мубориза бо терроризм ва экстремизм, ҳуқуқи
инсон ва волоияти қонун, инчунин иқдомҳои оянда оид ба тавсеаи минбаъдаи
муносибатҳоро муҳокима менамоянд.
Дар ҷаласаи аввали Шӯрои ҳамкорӣ моҳи декабри соли 2010 Кумитаи
ҳамкорӣ ташкил дода шуд. То таъсисёбии Кумитаи мазкур ҳамкориҳо аз тариқи
ҷаласаҳои Комиссияи муштараки Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Иттиҳоди Аврупо
амалӣ карда мешуд. Ибтидо аз соли 2001 то 2008 ҷаласаҳои муштараки ин
Комиссия ҳар сол як маротибагӣ ба таври мунтазам баргузор гардида, моҳи
ноябри соли 2008 баъди гузаронидани ҷаласаи 8-уми ниҳоӣ дар Душанбе,
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Комиссияи муштарак барҳам хӯрда ба ҷои он моҳи декабри соли 2010, дар
натиҷаи ба ҳукми қонун даромадани Созишномаи шарикӣ ва ҳамкорӣ байни
ҶТ ва ИА Кумитаи ҳамкорӣ таъсис дода шуд.
Нахустин ҷаласаи Кумитаи ҳамкорӣ 16 марти соли 2011 дар Душанбе ва
ҷаласаи чоруми он 10 июни соли 2015 дар Брюссел баргузор гардид, ки зимни
ҷаласаи охирӣ, Кумитаи мазкур бори дигар ҳавасмандии тарафҳоро ҷиҳати
таҳкими робитаҳои ҶТ-ИА дар як қатор соҳаҳо, дар заминаи Созишномаи
шарикӣ ва ҳамкорӣ ва Стратегияи Иттиҳоди Аврупо барои Осиёи Марказӣ
таъкид намуд. Кумитаи ҳамкорӣ имконияти хуберо ҷиҳати татбиқи ислоҳоти
иқтисодӣ ва иҷтимоӣ дар Тоҷикистон фароҳам овард. Иштирокчиёни Кумитаи
ҳамкорӣ масъалаҳои рушди макроиқтисодӣ, аз ҷумла сармоягузории давлатӣ
ва хусусӣ, инчунин рушди бахшҳои асосии иқтисод ва савдоро муфассал
муҳокима намуданд.
Мувофиқи Созишномаи шарикӣ ва ҳамкорӣ, Комиссияи ҳамкории
байнипарлумонӣ миёни Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии
Тоҷикистон ва Парлумони Аврупо таъсис дода шуд, ки Ҷаласаи нахустини он
15-16-уми марти соли 2011 дар Брюссел барпо гардид. Муносибат бо Иттиҳоди
Аврупо дар ин давра мунтазам рушд ёфт. Қобили зикр аст, ки ҷаласаи 4-уми
Кумитаи робитаҳои байнипарлумонӣ байни Тоҷикистон ва Иттиҳоди Аврупо
5 ноябри 2015 дар Душанбе баргузор шуд. Ин як абзори хуб барои ҳамкориҳои
судманд байни парламентҳо мебошад. Дар ин росто «Гурӯҳи дӯстӣ»-и
Парлумони Тоҷикистон ва Парлумони Аврупо, ки соли 2014 таъсис ёфтааст,
ҳамчунин фаъолияти Кумита оид ба ҳамкории байнипарлумонӣ шоёни
тазаккур мебошанд.
Дар раванди татбиқи сиёсати кишвар дар самти минтақаи Аврупо аён
гардид, ки таваҷҷӯҳи ниҳодҳои бонуфузи аврупоӣ, аз қабили Шӯрои Аврупо,
Парлумони Аврупо, Комиссияи Аврупо ва дигар сохторҳои Иттиҳоди Аврупо
ба таҳким ва густариши ҳамкорӣ бо Тоҷикистон, ба хусус бо назардошти мавқеи
калидии геополитикии он дар минтақаи Осиёи Марказӣ ва имкону захираҳои
фаровонаш барои таъмини рушду тараққиёти кулли ин минтақаи фарох, рӯ ба
афзоиш аст.
Ин таваҷҷуҳ бори дигар 6 июни соли 2011 зимни сафарҳои расмии Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон, Ҷаноби Олӣ Эмомалӣ Раҳмон ба Аврупо таъкид
гардид. Сафари Эмомалӣ Раҳмон аз шаҳри Страсбурги Ҷумҳурии Фаронса
(Шӯрои Аврупо ва Парлумони Аврупо) оғоз ёфт, ки зимни он Конвенсия оид
ба пазируфтани маълумоти олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Аврупо ба имзо
расида, Эъломияи муштараки Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Шӯрои Аврупо эълон
гардид.
Мавриди зикр аст, ки сафари Президенти Тоҷикистон сафари нахустин
роҳбари давлати кишварҳои Осиёи Марказӣ ба Шӯрои Аврупо буд.
Баъди сафари Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Иттиҳоди Аврупо,
боздидҳои сарварон ва масъулони он аз Душанбе ба ҳукми анъана даромад.
Аз ҷумла, намояндаи махсуси навтаъйини Иттиҳоди Аврупо дар умури
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кишварҳои Осиёи Марказӣ хонум Патрисия Флор 22-23-юми июли соли 2012
ба Тоҷикистон сафар намуда, бо Президенти кишвар, Вазири корҳои хориҷӣ,
Раиси Кумитаи давлатии амнияти миллӣ ва роҳбарону намояндагони як қатор
вазорату идораҳои мамлакат мулоқот анҷом дод.
Ба мақсади муҳокимаи масъалаҳои вобаста ба пешбурди манфиатҳои
миллии кишвар дар арсаи Аврупо ва таҳкими робитаҳои байнипарлумонӣ
миёни Тоҷикистону Иттиҳоди Аврупо сафари ҳайати вакилони Парлумони
Аврупо ба Тоҷикистон моҳи июли соли 2012 баргузор гардид.
Зимни сафар, ҳайати вакилони Парлумони Аврупо бо роҳбарияти кишвар,
роҳбарони палатаҳои Маҷлиси Олӣ ва роҳбарони мақомоти дахлдори мамлакат
мулоқот анҷом дод. Њадаф аз баргузории сафари ҳайати вакилони Парлумони
Аврупо ба Тоҷикистон инчунин аз наздик шинос намудани онҳо бо ҳолати
воқеии сохтмони НОБ-и Роғун, фаъолияти корхонаи ТАЛКО, дастовардҳои
Тоҷикистон дар ҷодаи мубориза бо муомилоти ғайриқонунии маводи
нашъаовар, пешгирӣ намудани овозаву фарзияҳои бардурӯғ оид ба паёмадҳои
манфии татбиқи лоиҳаҳои гидроэнергетикии Тоҷикистон барои минтаќа
маҳсуб мешуд.
29 ноябри соли 2012 намояндаи олии Иттиҳоди Аврупо оид ба корҳои хориҷӣ ва
сиёсати амниятӣ, ноиби Президенти Комиссияи Аврупо хонум Кэтрин Эштон
дар ҳошияи барномаи сафарҳояш ба Осиёи Марказӣ, аз Тоҷикистон боздид
ба амал овард. Зимни сафари кӯтоҳмуддат, мулоқоти судманду пурмуҳтавои
хонум Кэтрин Эштон бо
Президенти
Ҷумҳурии
Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон
баргузор гардид. Илова ба ин,
созишномаи молиявӣ оид ба
тахсиси 16 млн.евро (кӯмак
ба соҳаҳои иҷтимоӣ, аз ҷумла
тандурустӣ ва кишоварзӣ) ба
ҶТ аз ҷониби Кэтрин Эштон ва
муовини аввали Сарвазири ҶТ
ба имзо расид.
Саҳифаи
навро
дар
муносибатҳои
Тоҷикистон
бо Иттиҳоди Аврупо 9-12
апрели соли 2013 сафари
расмии Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон
Ҷаноби
Олӣ
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон
ба Брюссел боз намуд. Зимни
сафар мулоқотҳои Президенти
кишвар бо сарони сохторҳои Мулоқот бо Президенти Комиссияи Аврупо Жозе
Маннуэл Баррозу (Брюссел, 2013)
Иттиҳоди Аврупо, аз ҷумла бо
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Намояндаи олии Иттиҳоди Аврупо оид ба корҳои хориҷӣ ва сиёсати амниятӣ
Кэтрин Эштон, Президенти Парлумони Аврупо Мартин Шултс, Президенти
Шӯрои Иттиҳоди Аврупо Ҳерман ван Ромпей, Президенти Комиссияи Аврупо
Жозе Мануэл Баррозу, узви Комиссияи Аврупо, Комиссар оид ба рушд Андрис
Пиебалгс, Дабири кулли Паймони Нерӯ Урбан Руснак, Ноиби Президенти Бонки
сармоягузории Аврупо Вилҳелм Молтерер баргузор гардиданд.
Инчунин дар ҳошияи сафар Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Форуми
“Имкониятҳои нави сармоягузорӣ дар соҳаи энергетикаи Тоҷикистон”
иштирок намуд, ки дар он доир ба имконоти фарохи сармоягузорӣ ба
иқтисодиёти Тоҷикистон ва шароити мусоиди сиёсию ҳуқуқие, ки барои
соҳибкорону сармоягузорон муҳайё гардидааст, бевосита иттилоъ дода шуд.
Дар рафти сафари расмӣ Ёддошти ҳусни тафоҳум оид ба густариши ҳамкорӣ
байни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Бонки сармоягузории Аврупо ба имзо расид.
Дар муносибатҳои Тоҷикистон бо Иттиҳоди Аврупо масъалаҳои обу
энергетика пайваста мавқеи муҳимро ишғл мекунанд. Ин мавзӯъ бори дигар,
зимни мулоқоте, ки дар чаҳорчӯби Конфронси байналмилалии сатҳи баланд
оид ба ҳамкорӣ дар соҳаи об (19-уми августи соли 2013, ш.Душанбе) миёни
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ва Намояндаи махсуси
Иттиҳоди Аврупо оид ба Осиёи Марказӣ хонум Патрисия Флор ва узви
Парлумони Иттиҳоди Аврупо хонум Кристина Гутйерес сурат гирифт, матраҳ
гардид. Зимни вохўрї таваҷҷуҳи зиёд ба ҳамкориҳо дар соҳаҳои идоракунии
захираҳои обу энергетика, таъмини амнияти энергетикӣ, ҳифзи муҳити
зист, хамчунин тавсеаи имкониятҳои нақлиётию транзитии минтақа, рушди
робитаҳои тиҷоратӣ, ҳамчунин ба соҳаҳои калидии иҷтимоию гуманитарӣ,
маориф, тандурустӣ, шуғли аҳолӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ зоҳир карда шуд.
20 ноябри соли 2013 дар ш.Брюссел ҳайати Тоҷикистон дар вохӯрии
вазирони корҳои хориҷии Иттиҳоди Аврупо ва кишварҳои Осиёи Марказӣ
иштирок намуд. Иштирокчиёни вохӯрӣ доираи васеи масъалаҳои ҳамкории
минтақавӣ байни Иттиҳоди Аврупо ва Осиёи Марказӣ, аз ҷумла татбиқи
лоиҳаҳои минтақавии Иттиҳоди Аврупоро дар соҳаҳои маориф, волоияти
қонун ва муҳити зист муҳокима карда, оид ба дурнамои ҳамкорӣ дар соҳаи
савдо ва сармоягузорӣ табодули назар намуданд.
Лозим ба ёдоварист, ки дар ин марҳила Љумњурии Тољикистон таҳким
бахшидани равобити гуногунсамт бо Иттиҳоди Аврупоро идома дода, мулоќоту
боздидњои муназзамро бо масъулини ИА роҳандозӣ намуд. Дар ин росто
вохӯрии Вазири корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон Сироҷидин Аслов бо
Директори Шуъбаи кишварҳои Осиё, Осиёи Марказӣ ва ҳавзаи Уқёнуси Ором,
Директорати генералӣ оид ба рушд ва ҳамкории Комиссияи Аврупо (EuropeAid)
Дирк Меганк (10-уми феврали соли 2014), сафари вакили Парлумони Аврупо
Струан Стивенсон (2-5-уми июни соли 2014) ва Фиристодаи Махсуси Иттиҳоди
Аврупо дар Осиёи Марказӣ, Сафир Янош Ҳерман (9-10-уми июни соли 2014)
муҳим арзёбӣ гардиданд.
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Мавзӯҳои асосии гуфтушунидҳои ду ҷонибро самтҳои асосии ҳамкориҳои
Иттиҳоди Аврупо ва Тоҷикистон, дурнамои рушди ҳамкориҳо барои солҳои
2014-2020 ташкил доданд. Дар ин росто, таваҷҷуҳи бештар ба мавзӯҳои таҳкими
амнияти сарҳадӣ, идораи захираҳои обӣ, энергетика ва муҳити зист, татбиқи
минбаъдаи Стратегияи Иттиҳоди Аврупо барои Осиёи Марказӣ, ҳамчунин
тавсеаи ҳамкориҳои минтақавӣ бо ҷалби Афғонистон равона шуд.
Дар солҳои охир мулоқоту боздидҳои судманд миёни роҳбарияти Тоҷикистон
ва сохторҳои мухталифи Иттиҳоди Аврупо рӯ ба афзоиш ниҳода, аз иродаи
ҷонибҳо ба густариши робитаҳо дарак медиҳанд. Аз ҷумла, 20-21-уми ноябри
соли 2014 Раиси ҳайъати Парлумони Аврупо оид ба робита бо кишварҳои Осиёи
Марказӣ хонум Ивета Григуле ба Ҷумҳурии Тоҷикистон сафар кард. Дар рафти
сафар вохӯриҳои И. Григуле бо Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Ҷаноби
Олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, Раиси Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии
Ҷумҳурии Тоҷикистон Шукурҷон Зуҳуров ва роҳбарияти як қатор вазорату
идораҳои ҷумҳурӣ доир шуда, ҳамкориҳои дуҷониба миёни Тоҷикистону
Иттиҳоди Аврупо ва дигар масъалаҳои минтақавию байналмилалӣ муҳокима
гардиданд.
Аз 27 феврал то 2 марти соли 2015 сафари ҳайати вакилони Парлумони
Аврупо ба ҳайси нозирони байналмилалӣ ҷиҳати иштирок дар интихоботи
парлумонӣ ба Тоҷикистон барпо гардид. Дар рафти сафар вохӯриҳои ҳайати
мазкур таҳти роҳбарии Норберт Нойзер - Вакили Парлумони Аврупо аз Олмон
бо Раиси Маҷлиси миллии Маҷлиси Олӣ Маҳмадсаид Убайдуллоев ва Вазири
корҳои хориҷӣ Сироҷидин Аслов ҷиҳати омодагии кишвар ба интихоботи
парлумонӣ барпо гардиданд.
10-12 марти 2015 Муовини Дабири кулли Хадамоти амалиёти хориҷии
Иттиҳоди Аврупо хонум Ҳелга Шмид ҷиҳати иштирок дар ҷаласаи дуюми
“Муколамаи сатҳи баланди Иттиҳоди Аврупо ва Осиёи Марказӣ оид ба амният”
ба Душанбе ташриф овард. Зимни сафар мулоқоти Ҳ. Шмид бо Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон, Ҷаноби Олӣ, Эмомалӣ Раҳмон ва Вазири корҳои
хориҷӣ Сироҷидин Аслов барпо гардид.
Ҷаласаи дуюми “Муколамаи сатҳи баланди Иттиҳоди Аврупо ва Осиёи
Марказӣ оид ба амният” 11-уми марти соли 2015 дар Душанбе бо ҳузури
намояндагони воломақоми Иттиҳоди Аврупо - муовини Дабири кулли
Хадамоти амалиёти хориҷӣ Ҳелга Шмид, ҳайатҳои кишварҳои Осиёи Марказӣ
ва Афғонистон дар сатҳи муовинони вазирони корҳои хориҷӣ ва аъзоёни
намояндагиҳои дипломатии кишварҳои зикргардида доир гардид.
Намояндаи махсуси навтаъингардидаи Иттиҳоди Аврупо дар кишварҳои
Осиёи Марказӣ Петер Буриан 8-13 июни соли 2015 ба Тоҷикистон сафар
намуда, дар кори Конфронси байналмилалии сатҳи баланд роҷеъ ба натиҷаҳои
татбиқи Даҳсолаи байналмилалии амал “Об барои ҳаёт 2005-2015”, ки санаи
9-11 июн дар шаҳри Душанбе доир гардид, ширкат варзид.
Дар рафти сафар мулоқоти П. Буриан бо Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон,
Сарвазир ва Вазири корҳои хориҷӣ доир гардид. Зимни вохӯриҳо равандҳои
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муҳимми ҳамкории дуҷониба миёни Иттиҳоди Аврупо ва Тоҷикистон, амният,
масъалаҳои минтақавӣ, обу энергетика ва ѓайра мавриди баррасӣ қарор
гирифтанд.
Падидаи дигари муҳим дар таҳкиму густариши муносибатҳои Тоҷикистон
бо Иттиҳоди Аврупо, ин боздиди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз
ниҳодҳои Иттиҳоди Аврупо ва дигар созмонҳои байналмилалӣ, ки 1-2-юми
декабри соли 2015 ба вуқӯъ пайваст, ба ҳисоб меравад. Дар чаҳорчӯби сафари
мазкур мулоқотҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон бо
Президенти Шӯрои Иттиҳоди Аврупо Доналд Туск, Президенти Комиссияи
Аврупо Жан-Клод Юнкер, Президенти Парлумони Аврупо Мартин Шултс
ва Намояндаи олии Иттиҳоди Аврупо оид ба корҳои хориҷӣ ва сиёсати
амниятӣ Федерика Могеринӣ баргузор гардида, зимни суњбат таваҷҷуҳи хос
ба масъалаҳои амнияти минтақавӣ, густариши муносибатҳои парлумонӣ,
иқтисодӣ, сармоягузорӣ ва гуманитарӣ љалб гардид.
21-уми декабри соли 2015 ҳайати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷаласаи навбатии
вазирони корҳои хориҷии Иттиҳоди Аврупо ва кишварҳои Осиёи Марказӣ, ки
дар шаҳри Остонаи Ҷумҳурии Қазоқистон баргузор гардид, ширкат варзид.
Зимни ҷаласаи мазкур масъалаҳои татбиқи Стратегияи таҷдидшудаи Иттиҳоди
Аврупо барои Осиёи Марказӣ, ҳамкориҳои иқтисодӣ, амнияти минтақавӣ
ва масъалаҳои равобит бо Эрон, Россия, Хитой, вазъи Афғонистон ва Сурия
баррасӣ гардиданд.
Дар ҳошияи равобит бо Иттиҳоди Аврупо, Тоҷикистон тасмим гирифтааст,
ки минбаъд рӯзномаи ҳамкориҳоро бо Иттиҳоди Аврупо ва таҳияи барномаҳои
кӯмак ба кишвар дар асоси талаботи замон ва воқеияти кунунӣ, бо таваҷҷӯҳи
бештар ба таъмини рушди устувори иқтисодӣ, татбиқи лоиҳаҳои дорои
хусусияти минтақавї ва тақвияти дороии давлат дар шароти бӯҳрони молиявӣ
ва таназзули иқтисодӣ ба роҳ монад.
Бояд таъкид намуд, ки муносибатҳои Тоҷикистон бо Иттиҳоди Аврупо на
танҳо дар соҳаи сиёсӣ ё иқтисодӣ рушд меёбанд, балки муколамаҳоро оид ба
ҳуқуқи инсон низ дар бар мегиранд. Аввалин чунин Муколама моҳи октябри
соли 2008 дар Душанбе доир шуд. Аз соли 2008 сар карда, ҳашт Муколама оид
ба ҳуқуқи инсон байни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Иттиҳоди Аврупо бо навбат дар
Душанбе ва Брюссел баргузор гаштанд. Даври ҳаштуми он 9 июни соли 2016
дар Душанбе доир шуд. Зимни Муколама ҷонибҳо масъалаҳои ҳуқуқи инсон,
риояи озодии сухан ва эътиқод дар ҷумҳурӣ, тавсеаи дастрасии шаҳрвандон
ба кӯмаки ҳуқуқӣ, аз ҷумла дар муассисаҳои ислоҳотӣ, ҳуқуқи муҳоҷирони
меҳнатӣ, занон ва кӯдаконро баррасӣ намуданд.
Яке аз соҳаҳои авлавиятноки ҳамкорӣ дар заминаи Стратегияи Иттиҳоди
Аврупо коммуникатсия ва энергетика мебошад. Бо тавсияи Иттиҳоди Аврупо
соли 2010 Бонки сармоягузории Аврупо дар ҳамкорӣ бо Бонки рушд ва
азнавсозии Аврупо (ЕБРР) ва Комиссияи Аврупо қарори сармоягузориро барои
тармиму таҷдиди нерӯгоҳҳои мавҷуда ва сохтмони нерӯгоҳҳои барқӣ-обии
хурди кишвар бо маблағи 145 млн. евро қабул намуд, ки қисме аз он барои ду
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лоиҳаи энергетикӣ, аз ҷумла барқарорсозии таҷҳизоти нерӯгоҳи Қайроқум ва
азнавсозии системаи ҳисобкунии барқии вилояти Суғд равона карда шудааст.
Лоиҳаҳои сохтмони роҳҳои мошингард ва оҳан, кашидани хатҳои интиқоли
барқ, ки ҳоло дар Тоҷикистон амалӣ шуда истодаанд, на танҳо барои аз
бунбасти коммуникатсионӣ баровардани кишвар, балки барои густариши
ҳамкории минтақавӣ мусоидат менамоянд. Аз он ҷумла, Тоҷикистон дар
барномаи ТРАСЕКА-и Иттиҳоди Аврупо дар соҳаи нақлиёт аз соли 1998
инҷониб ҳамкорӣ мекунад. Барномаи мазкур барои соҳаи нақлиёт муҳим буда,
дар доираи он Иттиҳоди Аврупо таҷрибаи худро доир ба рушди авиатсияи
гражданӣ ва амнияти нақлиётӣ табодул менамоянд.
Муҳити зист ва об масъалаҳои муҳими рушди устувори минтақаи Осиёи
Марказӣ мебошад. Дар ин самт Ташаббуси обии Иттиҳоди Аврупо фаъолият
мебарад, ки он аз тариқи барномаи ИНОГЕЙТ кумаки техникии Иттиҳоди
Аврупоро барои ислоҳоти устувори соҳаи энергетикӣ пешниҳод менамояд.
Тавассути Барномаи сapмoягyзoрӣ барои Осиёи Марказӣ (IFCA) Иттиҳоди
Аврупо лоиҳаҳоро дар Тоҷикистон дар соҳаҳои энергетика, захираҳои об ва
муҳити зист маблағгузорӣ менамояд. Дар навбати худ Ҷумҳурии Тоҷикистон
дар Муколамаи экологии Итиҳоди Аврупо ва Осиёи Марказӣ, инчунин дар
гурӯҳи корӣ оид ба масъалаҳои об ба таври назаррас иштирок мекунад.
Таъмини амният яке аз самтҳои ҳамкории Тоҷикистон бо Иттиҳоди Аврупо
дар чаҳорчӯби барномаҳои ин Сохтор оид ба идоракунии сарҳадҳо дар Осиёи
Марказӣ (БОМКА) ва назорати маводи мухаддир (КАДАП) ба ҳисоб меравад.
Дар ин росто Барномаи амали Иттиҳоди Аврупо ва давлатҳои Осиёи Марказӣ
оид ба мубориза бо қочоқ ва паҳншавии маводи мухаддир барои солҳои 20092013 қабул шудааст, ки он марҳилаи навро дар муносибатҳо оғоз намуд.
Бояд қайд кард, ки аз соли 2002 то 2014 ИА дар чорчӯбаи барномаи БОМКА
36 млн. евро ҷудо намудааст. Соли 2015 Иттиҳоди Аврупо барои татбиқи давраи
9-уми БОМКА 5 млн. евро ва татбиқи давраи 6-уми КАДАП 4,9 млн.евро ҷудо
намудааст. Ин маблағҳо барои васеъ намудани Маркази кинологии Агентии
назорати маводи нашъаовари назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва
барқарорсозии се посгоҳи сарҳадӣ дар Дарвоз, Хоруғ ва се посгоҳи сарҳадии
дигари кишварамон пешбинӣ шудаанд.
Яке аз самтҳои дигари муҳими ҳамкорӣ ин соҳаи маориф мебошад. Барои
рушди иқтисодиёти кишвар ва ояндаи ҷавонон маълумоти олӣ ва маълумоти
касбӣ-техникӣ аҳамияти вижа доранд. Дар ин росто, аз ибтидои соли 2009
инҷониб барномаҳои Иттиҳоди Аврупо «Темпус» ва «Эразмус Мундус» дар
соҳаи маориф фаъолияти худро дар Тоҷикистон вусъат мебахшанд. Барномаҳои
мазкур ба мусоидати ислоҳоти низоми маълумоти олӣ бо роҳи маблағгузории
лоиҳаҳои муштарак байни донишгоҳҳои аврупоӣ ва муассисаҳои олии
таълимии кишварҳои шарик, аз ҷумла Осиёи Марказӣ равона шудаанд.
Мусоидати Иттиҳоди Аврупо ба Ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи
Стратегияи минтақавӣ барои солҳои 2007-2010 66 млн. евро ва солҳои 2011-2013
62 млн. евроро ташкил дода, асосан ба самтҳои ислоҳоти иҷтимоӣ дар соҳаҳои
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тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ, дастгирии рушди бахши хусусӣ, махсусан
дастгирӣ намудани бахши кишоварзӣ, ҳамчунин таҳкими маъмурияти давлатӣ
ва идоракунии давлатии молиявӣ равона гардид.
Тибқи Барномаи мултииндикативии нави Иттиҳоди Аврупо барои солҳои
2014-2020 бошад, Иттиҳоди Аврупо маблағи умумии 1 млрд. евро ва аз он 251
млн. евроро барои Тоҷикистон пешбинӣ намудааст. Ҷониби Иттиҳоди Аврупо
ва Тоҷикистон инчунин тасдиқ намудаанд, ки барномаҳои дуҷониба асосан се
соҳаи муҳим: маориф, тандурустӣ ва рушди деҳотро фар мегиранд.
Дар маҷмуъ, ҳоло дар қаламрави Тоҷикистон Иттиҳоди Аврупо 66 лоиҳаро
ба маблағи умумии 95,097,400 евро татбиқ менамояд. Лоиҳаҳо тақрибан ҳамаи
соҳаҳои асосии иқтисодиёти ҷумҳуриро дар бар мегиранд. Диққати асосӣ ба
дастгирии молиявии буҷаи давлат, рушди иҷтимоиву иқтисодӣ, бахши хусусӣ,
тандурустӣ, об, энергетика, волоияти қонун равона гардидааст.
Муносибатҳои дуҷониба бо кишварҳои аъзои ИА. Дар сиёсати хориҷии
Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ
Раҳмон рушду тавсеаи робитаҳо бо кишварҳои Иттиҳоди Аврупо аз самтҳои
афзалиятнок маҳсуб мешавад.
Яке аз кишварҳои муҳими ИА барои Тоҷикистон Ҷумҳурии Федеративии
Олмон мебошад, ки бо он аз солҳои нахустини истиқлолияти ҷумҳурӣ
муносибатҳо оғоз ёфтанд. Аз миёни кишварҳои Аврупо Олмон аввалин шуда
дар Тоҷикистон сафорати худро моҳи июни соли 1993 боз намуд. Олмон аз
муқтадиртарин кишварҳои аврупоӣ буда, сафорати он дар Тоҷикистон то соли
2001 аз дигар кишварҳои Иттиҳоди Аврупо низ намояндагӣ мекард.
Ҳамкориҳои сиёсӣ. Дар ин иртибот, бояд таъкид карда, ки пеш аз њама
боздидҳои сатҳи баланди дуҷониба ба ҳамкории васеи Тоҷикистон ва Олмон
замина гузоштаанд. Моҳи марти соли 2003 сафари Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон
ба Ҷумҳурии Федеративии
Олмон
баргузор
гардид,
ки ба рушди муносибатҳои
дуҷонибаи сиёсӣ ва иқтисодӣ
мусоидат намуд.
3-юми ноябри соли 2006
сафари
расмии
Вазири
федералии корҳои хориҷии
Олмон, доктор Франк-Валтер
Штайнмайер ба Ҷумҳурии
Тоҷикистон баргузор гардид.
Др. Штайнмайер дар рафти
боздиди худ бо Президенти
Ҷумҳурии
Тоҷикистон Сафари Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон
ба Ҷумҳурии Федеративии Олмон (Берлин, 2011)
Эмомалї Раҳмон ва Вазири
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корҳои хориҷӣ вохуриҳои кориро ҷиҳати вусъат бахшидан ба ҳамкориҳои
дуҷониба ва биссёрҷонибаи тарафайн анҷом дод.
Моҳи апрели соли 2008 Вазири корҳои хориҷии Олмон Г. Эрлер ба Ҷумҳурии
Тоҷикистон омад. Ӯро ҳайати соҳибкорони олмонӣ ҳамроҳӣ карданд. Дар
рафти боздиди худ Эрлер бо Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Раиси
Маҷлиси намояндагон Маҷлиси Олӣ, Сарвазир ва Вазири корҳои хориҷӣ
вохӯриҳо анҷом дод.
Моҳи июни соли 2010 ҷиҳати иштирок дар ҷаласаи «Сегона / Тройка»-и
Иттиҳоди Аврупо ва вазирони адлияи Осиёи Марказӣ, ки дар шаҳри Душанбе
баргузор гардид, Ваколатдори махсуси Ҳукумати федералии Олмон оид ба
ҳамкориҳо бо кишварҳои Аврупои Шарқӣ, Қафқоз ва Осиёи Марказӣ, др.
Патрисия Флор ба Ҷумҳурии Тоҷикистон сафари корӣ анҷом дод.
7-8 марти соли 2012 дар ш. Берлин ҳайати Тоҷикистон иборат аз Муовини
якуми Вазири корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Муовини якуми
Вазири мелиоратсия ва захираҳои оби Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Конфронси
байналмилалӣ оид ба захираҳои об (Blue Diplomacy) иштирок намуд.
4-6 апрели соли 2012 ба Душанбе Сардори Агентии олмонии энергетикии
«Dena» Штефан Коллер ташриф овард. Мақсади ташриф ин пайгирии
натиҷаҳои боздиди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон
аз Олмон ва баррасии масоили тақвияти ҳамкориҳои дуҷониба дар соҳаи
энергетика ва дигар бахшҳои марбути ин соҳа буд. Зимни сафари худ Штефан
Коллер бо Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва роҳбарони вазоратҳои
Ҷумҳурии Тоҷикистон мулоқот анҷом дод.
24-26-уми августи соли 2012 ҳайати Олмон бо сарварии Вазири Федералии
рушд ва ҳамкории иқтисодии Олмон Дирк Нибел ба Душанбе омад. Сафари
мазкур бо даъвати Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Ҷаноби Олӣ мӯҳтарам
Эмомали Раҳмон баргузор гашт. Ҳайат аз 30 нафар иборат буд ва ба он
вакилони Бундестаг, намояндагони корхонаҳои олмонӣ, рӯзноманигорон
ва намояндагони вазоратҳои корҳои хориҷӣ ва рушд, инчунин ҳамкории
иқтисодии Олмон шомил буданд.
Зимни сафар ҳайат бо Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Ҷаноби Олӣ,
мӯҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, Вазири рушди иқтисод ва савдо, Вазири меҳнат ва
ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ ва Вазири тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон мулоқот
анҷом дода, аз рафти татбиқи лоиҳаҳои Барномаи GIZ дар Тоҷикистон
шиносоӣ пайдо намуданд.
5-8-уми сентябри соли 2012 ҳайати Вазорати Федералии иқтисод ва
технологияи Олмон дар якҷоягӣ бо намояндагони Кумитаи шарқии иқтисодиёти
Олмон, Агентии энергетикии Олмон (DENA) ва як қатор соҳибкорони Олмон
ба Душанбе сафари корӣ анҷом дод. Зимни сафар, ҳайат бо Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон, Ҷаноби Олӣ, мӯҳтарам Эмомалї Раҳмон ва роҳбарони
як қатор вазорату идораҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон музокирот анҷом доданд.
Дар натиҷаи гуфтушунид ва мувофиқоти ҷонибҳо Ёддошти тафоҳум оид ба
ҳамкорӣ дар соҳаи энергетика ба имзо расид.
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12 – 15 декабри соли 2012 сафари расмии Президенти кишвар Ҷаноби Олӣ
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Ҷумҳурии Федеративии Олмон ба анҷом расид.
Зимни сафари худ Президент бо як қатор роҳбарони Ҷумҳурии Федеративии
Олмон аз ҷумла Канслер хонум Ангела Меркел ва Президент Кристиан Вулф
вохӯрӣ барпо намуд. Инчунин роҳбари давлат дар бизнес Форуми Тоҷикистону
Олмон иштирок намуд ва аз як қатор корхонаҳои машҳури Олмон ба монанди
“Bosch”ва “Siemens” дидан кард. Қайд кардан зарур аст, ки дар рафти сафари
мазкур як қатор санадҳо дар соҳаҳои геология, энергетика, сармоягузорӣ ва
тандурустӣ ба имзо расиданд.
30 сентябри соли 2013 сафари кории Вазири корҳои хориҷии Ҷумҳурии
Тоҷикистон ба шаҳри Ҳамбурги Олмон баргузор гардид. Дар доираи сафари
мазкур Вазири корҳои хориҷӣ бо Бургомистри аввали Ҳамбург ҷаноби
Олаф Шолтс мулоқот намуд. Ҳадафи асосии мулоқот муҳокимаи дурнамои
рушди ҳамкориҳо миёни Тоҷикистону Олмон, аз ҷумла таҳкими алоқаҳои
байниминтақавӣ бо Ҳамбург ва дигар заминҳои федералӣ буд.
10-уми октябри соли 2013 дар Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии
Тоҷикистон маросими қабули Мувофиқатнома тариқи мубодилаи ёддоштҳо
байни Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Федеративии Олмон оид
ба мусоидати мутақобила барои ҳамкории густурда дар Осиёи Марказӣ дар соҳаи
истифодаи захираҳои об баргузор гардид.
18 май соли 2015, Мудири кулли Кумитаи шарқии иқтисоди Олмон
профессор Райнер Линдер ҷиҳати баргузории Бизнес-форуми соҳибкорони
Тоҷикистону Олмон ба ш. Душанбе сафари корӣ анҷом дод.
Дар рафти сафари худ, профессор Райнер Линдер бо Сарвазири Ҷумҳурии
Тоҷикистон муҳтарам Қоҳир Расулзода мулоқот анҷом дода, имкониятҳои
ҷалби бештари сармоягузорони Олмонро ба Тоҷикистон муҳокима намуд.
Ҳамзамон, мулоқотҳои ӯ бо роҳбарони Вазоратҳои корҳои хориҷӣ ва рушди
иқтисоду савдо барпо гардиданд, ки зимни онеҳо ҷонибҳо лоиҳаҳои бузурги
ба нақша гирифташударо, ки барои ҳамкориҳои оянда такон бахшида, ба
иқтисодиёти Тоҷикистон сармояи олмониро ҷалб менамояд, муҳокима
намуданд.
1-уми апрели соли 2016 Асосгузори сулҳу Ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат,
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон Раиси амалкунандаи
САҲА, Вазири федералии корҳои хориҷии Олмон, др. Франк-Валтер
Штайнмайерро, ки ба Тоҷикистон ташриф оварда буд, ба ҳузур пазируфт. Дар
мулоқот масоили вобаста ба вазъи ҳамкориҳои дуҷонибаи Тоҷикистону Олмон,
ҳамчунин ҳамёрии ду кишвар дар доираи Иттиҳоди Аврупо, САҲА ва дигар
созмонҳои байналмилалӣ ва минтақавӣ мавриди баррасӣ қарор дода шуданд.
Дар рафти сафари мазкур, ҳамзамон вохӯрии Вазири корҳои хориҷии
Тоҷикистон Сироҷидин Аслов бо ҳамтои худ др. Штайнмайер доир гардид,
ки зимни он доираи васеъи ҳамкориҳои дуҷониба ва бисёрҷониба миёни
Тоҷикистон ва Олмон, аз ҷумла дар самтҳои ҳамкориҳои иқтисодию тиҷоратӣ,
обу энергетика, илму фарҳанг, робитаҳои байнипарлумонӣ, вазъи амнияти
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минтақавӣ, хоссатан Афғонистон ва дигар масъалаҳои байналмилалӣ мавриди
муҳокимаи тарафайн қарор гирифт.
Ҳамкориҳои иқтисодӣ. Дар миёни кишварҳои Иттиҳоди Аврупо Олмон аз
соли 2002 ҳамшарики асосии Тоҷикистон дар соҳаи ҳамкориҳои иқтисодӣ
баҳри рушд ба ҳисоб меравад. Аз он вақт Олмон як қатор лоиҳаҳоро дар бахши
рушди устувори иқтисодӣ, ҳифзи аҳолӣ, тандурустӣ ва маориф, энергияи
таҷдидшаванда, ҳифзи муҳити зист ва ҷилавгирӣ аз офатҳои табиӣ маблағгузорӣ
мекунад. Соҳаҳои дигари ҳамкории иқтисодӣ, истеҳсоли маводи сохтмонӣ,
ҷорӣ намудани техникаи олмонӣ, истеҳсоли сангҳои сохтмонии декоративӣ,
истеҳсол ва коркарди маҳсулоти кишоварзӣ, ҷорӣ намудани техника ва
технологияи муосири хориҷӣ ба шумор мераванд.
Аз замони барқарор шудани муносибатҳои дипломатӣ бо Ҷумҳурии
Тоҷикистон кумаки умумии Ҳукумати Олмон ба Тоҷикистон, дар чаҳорчӯбаи
ҳамкории техникӣ ва молиявӣ ба 300 млн. евро мерасад.
Механизми асосӣ ва танзимкунандаи муносибатҳои иқтисодӣ баҳри рушд
гуфтушунидҳои байниҳукуматӣ миёни Тоҷикистон ва Олмон ба ҳисоб меравад,
ки дар асоси «Созишномаи байниҳукуматӣ дар бораи ҳамкориҳои техникӣ аз
соли 2003» ба роҳ монда шудааст. Аз он вақт инҷониб ҳамасола дар шаҳрҳои
Душанбе ва Бонн соле як маротиба гуфтушунидҳои байниҳукуматӣ баргузор
мегарданд, ки дар рафти он самтҳои асосии ҳамкориҳо баҳри рушд муайян
карда мешаванд.
Зикри баъзе чорабиниҳо ва иқдомоте, ки дар чаҳорчӯби муносибатҳои
иқтисодӣ баёни Тоҷикистону Олмон дар чанд соли охир сурат гирифтанд,
барои дарку фаҳми вусъати ҳамкориҳои ду кишвар дар ин самт муҳим арзёбӣ
мегардад. Бинобар ин дар зер қисме аз онҳоро бармешуморем:
1 июни соли 2010 дар чаҳорчӯби Созишномаи ҳамкории техникӣ байни
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҳукумати Федералии Олмон Бонки Бунёди
“Access Bank Tajikistan” кушода шуд.
4-5 октябри соли 2011 дар Душанбе Ҷаласаи байниҳукуматии ҳамкории
дуҷониба бо мақсади рушди иқтисод байни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии
Федеративии Олмон кори худро анҷом дод. Дар хотима тарафҳо Протоколи
Ҷаласаи байниҳукуматиро ба имзо расониданд.
7-8 декабри соли 2013 дар шаҳри Бонни Олмон гуфтушунидҳои навбатии
байниҳукуматии Тоҷикистон ва Олмон барпо гардид. Натиҷаи гуфтушунидҳои
зикргардида ин имзои Протоколи байниҳукуматӣ оид ба ҷудо намудани 44,2
млн. евро кӯмаки молиявӣ ва техникӣ ба Тоҷикистон буд.
Тибқи протоколи ҷаласаи болозикр, 7 октябри соли 2014 Созишнома дар
шакли табодули ёддоштҳо ҷиҳати аз нав равона кардани маблағҳо барои
амалисозии лоиҳаи барқарорсозии НОБ-и Мурғоб аз ҷониби Вазири корҳои
хориҷии С.Аслов ва Сафири Олмон дар Тоҷикистон Ҳ.Грэн ба расмият
дароварда шуд.
Таъкид ба маврид аст, ки маблағи умумӣ барои амалисозии лоиҳаи
барқарорсозии НОБ-и Мурғоб 5 миллион Евро муқаррар шудааст.
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Октябри соли 2014 гуфтушунидҳои навбатӣ дар шаҳри Бонни Олмон
баргузор гардиданд. Дар рафти ин музокирот Олмон ба ҷониби Тоҷикистон
барои амалисозии лоиҳаҳо дар ҳаҷми 54,7 миллион евро ҷудо намуд. Аз ин
маблағҳо 34,5 миллион евро барои ҳамкориҳои молиявӣ ва 20 миллион евро
танҳо барои ҳамкориҳои техникӣ дар солҳои 2014-2015 ҷудо гардиданд.
Гузашта аз ин, Ҳукумати федеролӣ дар чаҳорчӯбаи ташаббуси махсус ҷиҳати
чораҳои иловагӣ баҳри мутобиқат ба тағйирёбии иқлим ва нигоҳдории ҷангал
ва муҳити биологӣ аз ҳисоби маблағҳои махсуси «Фонди энергетика ва муҳити
зист (EKF)» дар ҳаҷми 10,8 миллион евро барои татбиқи лоиҳаҳои бахши
ҷангалпарварӣ дар Тоҷикистон ҷудо намудааст.
Маблағҳои ҷудошуда асосан дар соҳаҳои тандурустӣ, аз ҷумла ҳифзи саломатии
модару кудак, мубориза баҳри рафъи бемории сил ва ВИЧ/СПИД, рушди босуботи
иқтисод (рушди системаҳои молиявӣ дар ноҳияҳои кишоварзӣ), маблағгузорӣ
барои рушди сохторҳои хусусии хоҷагидорӣ, ҷонибдории равандҳои ислоҳоти
таълими касбӣ, ва иловатан дар самти рушди минтақавӣ дар ВМКБ тули солҳои
2014-2015 мавриди истифода ва баҳбарбардорӣ қарор гирифта буданд.
Моҳи апрели соли 2015 Лоиҳаи минтақавии “Мутобиқшавӣ ба тағйирёбии
иқлим дар доираи экосистемаҳои минтақаҳои баландкӯҳи Осиёи Марказӣ” дар
доираи Ташаббуси байналмилалии ҳифзи иқлими Вазорати федералии муҳити
зист, ҳифзи табиат, сохтмон ва бехатарии реакторҳои Олмон, ки аз ҷониби
Ҳукумати Ҷумҳурии Федеративии Олмон пешниҳод гардида буд, қобили
дастгирӣ арзёбӣ шуд.
Дар ин давра (март-апрели соли 2015) Вазорати федералии ҳамкориҳои
иқтисодӣ ва рушди Ҷумҳурии Федеративии Олмон барои татбиқи марҳилаи
навбатии лоиҳаи нави Барномаи минтақавии Ҷамъияти олмонӣ оид ба
ҳамкориҳои байналмилалӣ (GIZ) таҳти унвони “Истифодаи устувори
захираҳои табиӣ дар Осиёи Марказӣ” маблағ ҷудо намуд.
Дар моҳи майи соли 2015 дар доираи ҳамкориҳои дуҷонибаи Тоҷикистону
Олмон миёни вазоратҳои дахлдори ду кишвар “Созишнома оид ба марҳилаи
сеюми ташаббуси об барои Осиёи Марказӣ” дастгирӣ ёфт.
Аз моҳи июни соли 2015 бо ташкили Бунёди Иқлими Сабз (GCF) Вазорати
федералии ҳамкориҳои иқтисодӣ ва рушди Олмон барои татбиқи Барномаи
“Омодагӣ ба маблағгузории иқлим” ҷиҳати дастрасии мустақим доштани
Тоҷикистон ба Бунёди номбурда кумаки худро расонида истодааст. Мақсади
асосии Барномаи мазкур ин баланд бардоштани иқтидор ва расонидани кумаки
техникӣ ба Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад.
14-15 октябри соли 2015 музокироти байниҳукуматӣ дар шаҳри Душанбе
баргузор гардид. Дар рафти музокирот дурнамои ҳамкориҳо баҳри рушд барои
солҳои 2016-2017 мавриди баррасӣ қарор гирифт.
25 сентябри соли 2015 дар Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии
Тоҷикистон маросими имзои Шартнома оид ба пешниҳоди кумаки молиявӣ
(грант) барои сохтмони манзил, марҳилаи дуюм ба маблағи 8,0 млн. евро ва
шартномаи иловагӣ ба Созишномаи молиявӣ ҷиҳати барномаи мубориза алайҳи
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бемории сил, марҳилаи чорум ба маблағи 213,4 ҳазор евро баргузор гардид.
Бино ба иттилои Вазорати рушди иқтисоди кишвар, дар доираи Барномаи
рушди маблағгузории хурд дар деҳот марҳилаи аввали лоиҳаи сохтмони манзил
татбиқ мешавад, ки барои он қаблан 8,0 млн. евро ҷудо гардида буд. Маблағи
мазкур барои марҳилаи дуюми ин лоиҳа равона хоҳад гардид.
Дар натиҷаи татбиқи ин барнома дастрасии аҳолии деҳот ба хизматрасонии
бонкӣ, алалхусус дар самти дастрасии қарзҳо дар деҳот беҳтар мешавад. Лозим
ба таъкид аст, ки Ҳукумати Олмон дар доираи «Барномаи мубориза алайҳи
бемории сил» то имрӯз дар ҳаҷми зиёда аз 19 млн. евро маблағ ҷудо намудааст.
Ин маблағҳо барои такмил ва таҷҳизонидани Беморхонаи ҷумҳуриявии
бемории сили «Мачитон» равона гардиданд. Маблағҳои иловагӣ барои зиёд
кардани буҷети умумӣ аз рӯи ин лоиҳа нигаронида шудаанд. Олмон дар маҷмӯъ
аз соли 2002 то имрӯз ба Ҳукумати Тоҷикистон дар асоси гуфтушунидҳои
байниҳукуматӣ дар ҳаҷми 300 миллион евро кӯмакҳои молиявию техникӣ
пешниҳод намудааст.
Муносибатҳои байнипарлумонӣ. Бояд зикр кард, ки дар равобити муосир
байни кишварҳо нақши алоқаҳои байнипарлумонӣ муҳим арзёбӣ мегардад.
Рӯзҳои 31 январ то 3 феврали соли 2005 дар ш.Душанбе аъзои Бундестаги
Олмон М. Ветcел ҳузур дошт. Дар рафти боздид ӯ ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии
Тоҷикистон ташриф оварда, бо сардорони як қатор кумитаҳо вохӯрӣ гузаронид.
Дар натиҷаи вохӯриҳо тарафайн ба хулоса омаданд, ки гурӯҳи дӯстии
парламентии Тоҷикистон-Олмон таъсис дода шавад.
6 феврали соли 2005 бо даъвати Фонди Фридрих Эберт дар ш. Душанбе
Сардори гурӯҳи парлумони Олмон-Осиёи Марказӣ, аъзои Бундестаги Олмон
хонум Хади Вегенер ҳузур дошт.
Инчунин, 9-11 июли 2009 ҳайати ҳукуматии Олмон бо роҳбарии Котиби
давлатии Вазорати ҳамкориҳои иқтисодӣ ва рушд хонум Карин Кортманн,
Сардори гурўҳи Олмон - Осиёи Марказӣ хонум Хади Вегенер ва дигар
намояндагони Парлумони Олмон ба Тоҷикистон ташриф оварда, бо Вазири
рушди иқтисод ва савдои Тоҷикистон ва намояндагони Маҷлиси Олӣ мулоқот
намуд.
Аз 13 то 17 июни соли 2013 ҳайати Гурӯҳи парлумонии мусоидат ва ҳамкорӣ
бо кишварҳои Осиёи Марказии Бундестаги Олмон ба Тоҷикистон сафари расмӣ
анҷом дод. Зимни сафари худ намояндагони Парлумони Олмон бо Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон, Эмомалӣ Раҳмон, Раиси Маҷлиси Намояндагони
Маҷлиси Олӣ Ш.Зуҳуров, Вазири корҳои хориҷӣ, Муовини вазири рушди
иқтисод ва савдо ва дигар намояндагони расмии ҷумҳурӣ мулоқот намудаанд.
Дар рафти вохӯриҳо муносибатҳои дуҷонибаи миёни Тоҷикистон ва
Олмон мавриди баррасӣ қарор гирифтанд ва мавқеи Тоҷикистон оид ба баъзе
масъалаҳо, аз ҷумла ҳамкориҳои дуҷониба байни Тоҷикистон ва Ҷумҳурии
Федеративии Олмон, вазъи Афғонистон, аҳамияти минтақавӣ доштани
лоиҳаҳои энергетикии Тоҷикистон, зарурати тақвият додани инфрасохтори
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коммуникатсионии минтақавӣ ва масъалаҳои экологӣ баён карда шуд.
Ҳамзамон гурӯҳи парлумонӣ ҷиҳати шиносоӣ бо лоиҳаҳо, ки аз ҷониби олмонӣ
маблағгузорӣ мешаванд, ба шаҳру ноҳияҳои кишвар сафар кард.
Моҳи июли соли 2015 Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии
Тоҷикистон бо мақсади рушди ҳамкорию равобити дуҷониба бо Парлумони
Ҷумҳурии Федеративии Олмон гурӯҳи дустӣ ва ҳамкориро таъсис намуд.
Ҳамкориҳои ҳарбӣ. 7-8 октябри соли 2014 соли ҷорӣ мулоқоти намояндагони
Вазорати мудофиаи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Вазорати мудофиаи Олмон
(Бундесвер) дар ш. Берлин баргузор гардид. Зимни гуфтушунид масъалаҳои
ҳамкории соҳавӣ оид ба ташкили курсҳои омӯзишӣ ва таълимӣ барои
мутахассисон ва курсантҳои Вазорати мудофиаи Тоҷикистон, сафарҳои
дуҷонибаи ҳайатҳои роҳбарияткунандаи вазоратҳои мазкур ба шаҳрҳои
Душанбе ва Берлин, кӯмакҳои техникӣ ва гуманитарии Бундесвери Олмон
барои таҳкими Вазорати мудофиаи Тоҷикистон ва ғайра муҳокима ва баррасӣ
гардиданд. Ҷонибҳо дар ҷамъбасти гуфтушунидҳо лоиҳаи Нақшаи барномаи
ҳамкорӣ байни Вазорати мудофиаи Тоҷикистон ва Бундесвери Олмон барои
соли 2015-ро тартиб доданд.
Ҳамзамон, дар соли 2015 Хадамоти Қувваҳои Мусаллаҳи Олмон (Бундесвер)
дар доираи ҳамкориҳои ҳарбӣ миёни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии
Федеративии Олмон дар соли 2016 барои сарбозону афсарони Тоҷикистон 6
ҷой дар курсҳои таълим ва такмили ихтисос ҷудо намуд.
Аз моҳи апрели соли 2015 Ҳукумати Олмон баъд аз анҷоми миссияи
“Қувваҳои байналмилалии мусоидати амният дар Афғонистон” дар амалиёти
байналмилалии “Дастгирии қатъӣ” дар шимоли Афғонистон мисли давлате,
ки дар он барномаҳои пилотиро татбиқ менамояд, иштироки фаъолонаро оғоз
намуд.
Дар ин ҷода, Ҳукуматҳои Тоҷикистону Олмон тасмим гирифтанд, ки
ҳамкориҳои фаъолонаи ҳарбиро идома дода, ҷиҳати истифода аз Фурудгоҳи
байналмилалии ш. Душанбе аз ҷониби низомиёни олмонӣ дар ҳолатҳои муайян
мисли нуқтаи муваққатӣ барои нақлиёти ҳавоӣ шароит фароҳам оваранд.
Муносибатҳо дар соҳаи сайёҳӣ ва варзиш. Аз 5 то 9 марти соли 2014 намоишгоҳи
байналмилалии сайёҳии ITB Берлин барпо гардид, ки зиёда аз 15 ширкати
сайёҳии Тоҷикистон дар чорабинии мазкур ширкат варзиданд. Ҳамасола аз ин
намоишгоҳ беш аз 250 000 дӯстдори сайру сайёҳат аз 180 кишвари ҷаҳон дидан
мекунанд. Иштироки Тоҷикистон дар ин Намоишгоҳ боис гардид, ки сол аз
сол теъдоди сайёҳони аврупоӣ дар кишварамон афзоиш ёбад.
Аз 4 то 8 марти соли 2015 дар шаҳри Берлин 49-умин Намоишгоҳи номбурда
баргузор гардид, ки дар он Ҷумҳурии Тоҷикистон бо гӯшаи алоҳида иштирок
намуда, имконият ва захираҳои туристии кишварро ба таваҷҷуҳи ҳаводорони
сайру сайёҳат ва коршиносони соҳа пешкаш намуд.
Дар доираи ин чорабинӣ бо дастгирии Сафорати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар
ш. Берлин Кумитаи ҷавонон, варзиш ва сайёҳии назди Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон бо иштироки беш аз 13 ширкати сайёҳии Тоҷикистон ва ҳамзамон
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ассотсиатсияи туристии Хатлон, Бадахшон, Зарафшон ва Рашт дар бинои
сафорат форуми сайёҳии Тоҷикистону Олмонро баргузор намуданд. Ҳадафи
асосии чорабинии мазкур ин ҷалби ширкатҳои туристии аврупои ва сайёҳони
он минтақа ба Тоҷикистон буд.
Муносибатҳо дар соҳаи фарҳанг, маориф ва илм. Ҳамкории байни ду кишвар
дар соҳаи фарҳанг ва маориф ба таври фазоянда инкишоф меёбанд. Соли 2005 аз
ҷониби Ҳукумати Олмон кӯмаки бебозгашт дар ҳаҷми 5 млн евро барои низоми
маълумоти миёнаи ҳатмии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷудо карда шуд.
Дар самти ҳамкориҳо дар соҳаи маориф, инчунин Хадамоти олмонӣ оид ба
мубодилаи академиявӣ нақши фаъол дорад. Ҳамасола дар доираи барномаи
мазкур зиёда аз даҳҳо донишҷӯён ва аспирантҳои муассисаҳои олии таълимии
Ҷумҳурии Тоҷикистон сатҳи ихтисоси худро дар Олмон баланд мебардоранд.
20 сентябри соли 2010 бори нахуст ҳафтаҳои фарҳангии Олмон дар
Тоҷикистон барпо гардид.
11 апрели соли 2015 “Ёддошти тафоҳум оид ба ҳамкорӣ миёни Донишгоҳи
миллии Тоҷикистон ва Донишгоҳи Филиппси ш. Марбурги Олмон” ба имзо
расид.
Пояи қарордодиву ҳуқуқӣ. Омили танзимкунандаи муносибатҳои дуҷониба
ин заминаи шартномавӣ-ҳуқуқии ҳарду кишвар мебошад. Дар байни
кишварҳои Иттиҳоди Аврупо Олмон ягона кишварест, ки бо Тоҷикистон аз
ҳама зиёд санади муштаракро имзо намудааст.
То ба имрӯз байни Тоҷикистон ва Олмон 40 санади дуҷониба ба имзо
расидааcт. Аз теъдоди мазкур 30 адад созишномаҳои байниҳукуматӣ, 9 адад
созишномаҳои байниидоравӣ ва 1 санадро изҳороти муштарак ташкил
медиҳанд. Созишномаҳо соҳаҳои гуногунро фаро мегиранд.
Тақвияти ҳамкориҳо бо ширкатҳои энергетикии Олмон ва ҷалби
мутахассисон дар татбиқи барномаҳои азнавсозии зерсохторҳои энергетикии
Тоҷикистон, воридсозӣ ва насби таҷҳизотҳои муосир барои баланд бардоштани
самаранокии энергетикӣ, омӯзиш ва истифодаи таҷрибаҳои пешрафтаи
ҷаҳон ҷиҳати сарфаҷӯӣ ва захира кардани нерӯи барқ, истифодаи оқилонаи
захираҳои обӣ ва дигар сарчашмаҳои энергияи барқароршаванда, инчунин
таъмини рушди босуботи кишвар дар заминаи “иқтисоди сабз” тақозои замон
ва ҷавобгӯи ниёзҳои соҳаҳои бунёдии иқтисодиёти миллии кишварамон маҳсуб
меёбад.
Дар ростои сиёсати мазкур Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки дорои захираҳои
фаровони табиӣ, бахусус манобеи энергияи таҷдидпазир аст ва пайгирона усули
иқтисоди сабзро амалӣ месозад, дар ояндаи наздик метавонад шарики муҳими
Олмон дар пешбурди энергияи таҷдидпазир гардад ва аз тариқи ҳамкориҳои
мутақобилан судманд дар соҳаи обу энергетика ба рушди босуботи иҷтимоӣ ва
иқтисодии кишвар низ такони ҷиддӣ бахшад.
Бинобар ин, яке аз ҳадафҳои асосии ҳамкории Тоҷикистон ва Олмон рушди
шарикии ду кишвар дар соҳаи сарчашмаҳои энергияи барқароршаванда
мебошад. Бо мақсади расидан ба ҳадафи мазкур ҷонибҳо ба таҳия ва татбиқи
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лоиҳаҳои муштарак дар соҳаи сарчашмаҳои энергияи барқароршаванда,
бештар дар соҳаи гидроэнергетика аҳамияти махсус зоҳир менамоянд.
Шарики дигари Ҷумҳурии Тоҷикистон дар минтаќаи Аврупо Ҷумҳурии
Австрия ба шумор меравад. Равобити дипломатӣ миёни Ҷумҳурии Тоҷикистон
ва Ҷумҳурии Австрия 25-уми марти соли 1992 оѓоз гардида, Сафорати Ҷумҳурии
Тоҷикистон дар Вена аз моҳи декабри соли 1997 ба фаъолият пардохт. Бо
назардошти таваҷҷуҳи тарафҳо ба ҳамкории минбаъда дар самти муносибатҳои
байналмилалӣ ва таҳкими амният, ҷонибҳо дар мавриди баргузор намудани
машваратҳои сиёсии солонаи даврӣ дар пойтахтҳои якдигар мувофиқат
намуданд.
Шурӯъ аз соли 2007 то инҷониб мунтазам машваратҳои сиёсӣ миёни
вазоратҳои корҳои хориҷӣ баргузор мегарданд. Баргузории чунин чорабинӣ
заминаи хуберо барои муҳокимаи доираи васеъи масъалаҳои дуҷониба ва
бисёрҷониба миёни ду кишвар фароҳам меоварад. Тозатарин машваратҳои
сиёсӣ миёни Тоҷикистону Австрия моҳи июни соли 2016 дар ш. Душанбе сурат
гирифт.
7-уми июни соли 2011 сафари расмии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
Эмомалӣ Раҳмон ба Ҷумҳурии Австрия доир гардид. Зимни ин сафар
Президенти Тоҷикистон бо Президенти Австрия Ҳайнтс Фишер мулоқот
намуда, масоили ҳамкории ду кишварро муҳокима намуд ва се санади расмиро
бо мақомоти ин кишвар ба имзо расонд.
Сафари расмии Президенти Ҷумҳурии Австрия Ҳайнтс Фишер ба Тоҷикистон
12-14-уми марти соли 2013 барпо гардид. Номбурда бо Президенти Ҷумҳурии

Сафари расмии Президенти Ҷумҳурии Австрия Ҳайнтс Фишер ба Тоҷикистон (Душанбе, 2013)
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Тоҷикистон ва Раиси Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии
Тоҷикистон мулоқот намуда, 3 санади нави ҳамкорӣ миёни ду кишвар ба имзо
расид.
Таъкид кардан зарур аст, ки дар чаҳорчӯби сафари мазкур Бизнес-Форуми
сармоягузорони ду кишвар баргузор гашт, ки дар ифтитоҳаш Президентҳои
ҳар ду кишвар суханронӣ намуданд.
Моҳи сентябри соли 2014 дар назди Палатаи федеролии иқтисодии Австрия
форуми иқтисодӣ, таҳти унвони «Иқтидори иқтисодӣ ва сармоягузории
Тоҷикистон» баргузор гардид.
Ҳамкории тиҷоратии ду давлат дар ҳоли густариш қарор дошта, содироти
Тоҷикистон ба Австрия асосан аз пахта ва алюминий иборат мебошад. Дар
навбати худ Австрия маҳсулоти доруворӣ ва таҷҳизотӣ тиббӣ, мошинҳо барои
коркарди хӯрокворӣ ва ғайраро ба Тоҷикистон ворид менамояд.
Ҷумҳурии Австрия дорои захираҳои зиёди обӣ буда, ба қатори давлатҳое,
ки аз истеҳсоли энергияи атомӣ даст кашидаанд, шомил мешавад. Австрия ба
сохтмони нерӯгоҳҳои обии хурд ва миёна таваҷҷуҳ зоҳир намуда, имрӯз худро
пурра бо қувваи барқ таъмин мекунад ва чун давлати содиркунандаи нерӯи
барқ дар Аврупо шинохта шудааст.
Бинобар ин, Тоҷикистон барои истифодаи имконоти сармоягузорӣ,
молиявӣ ва тиҷоратии Австрия, инчунин таҷрибаи бои ширкатҳои он дар
рушди иқтисодӣ, ба хусус дар соҳаи гидроэнергетика, нақлиёт ва технологияи
нави коркарди маҳсулоти кишоварзӣ ҳавасманд аст.
Муносибатҳои дуҷонибаи сиёсӣ ва дипломатии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо
Маҷористон бар пояи усули дӯстӣ ва ҳамдигарфаҳмӣ устувор гардида, аз 2-юми
июли соли 1992 то кунун идома доранд.
Тамосҳои сиёсӣ байни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Маҷористон дар сатҳҳои
гуногун идома доранд. Моњи феврали соли 2004 муовини якуми вазир, Котиби
давлатӣ оид ба масъалаҳои сиёсии Вазорати корҳои хориҷии Маҷористон А.
Баршон бо сафари расмӣ ба Ҷумҳурии Тоҷикистон омада, бо Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ва дигар шахсони расмии кишвар
вохӯрд.
17-уми январи соли 2011 дар шаҳри Душанбе нахустин машваратҳои сиёсии
байни вазоратҳои корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Маҷористон
баргузор гардид.
Сафари расмии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба
Маҷористон рӯзи 10 июни соли 2011 ба вуқӯъ пайваста, ба муносибатҳои ду
кишвар такони тоза бахшид.
25-уми феврали соли 2016 дар шањри Ню-Йорк мулоқоти кории Вазири
корҳои хориҷӣ Сироҷидин Аслов бо аъзои Кумитаи ҳидояткунандаи Гурӯҳи
“Дӯстони об”, аз ҷумла бо Муовини Котиби давлатии Маҷористон оид ба
ҳамкориҳои байналмилалӣ Адам Золтан баргузор гардид. Зимни мулоқот
масъалаҳои умдаи рӯзномаи ҷаҳонии об, ба вижа масъалаҳои татбиқи ташаббуси
нави Ҷумҳурии Тоҷикистон роҷеъ ба роҳандозии Даҳсолаи байналмилалии
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Сафари Президент ба Ҷумҳурии Фаронса (Париж, 2015)

“Об барои рушди устувор” мавриди муҳокима қарор гирифт.
Лозим ба ёдоварист, ки миёни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Маҷористон
муносибатҳои боварибахш ва дӯстона ба вуқӯъ омада, ҳамкориҳо дар самтҳои
иқтисодӣ, тиҷоратӣ, гуманитарӣ густариш ёфта истодаанд.
Муносиботи дипломатии миёни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии
Фаронса аз 3-юми марти соли 1992 барқарор гардида, 3-юми ноябри соли 2001
дар шаҳри Душанбе сафоратхонаи Ҷумҳурии Фаронса кушода шуд.
Њоло муносибатҳои дуҷониба дар соҳаҳои иқтисодӣ, фарҳангӣ ва ҳарбӣ
самаранок ҷараён доранд. Фаронса яке аз нахустин давлатҳоест, ки соли
1991 истиқлолияти Ҷумҳурии Тоҷикистонро эътироф кард. Боздиди расмии
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистонро аз Ҷумҳурии Фаронса, моҳи декабри
соли 2002, метавон самарбортарин нишондиҳандаи манфиатдории тарафҳо
дар тақвияти ҳамкориҳои дуҷониба дар ин давра ба њисоб гирифт. Ҳангоми
ин сафар Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалї Раҳмон бо Президенти
Ҷумҳурии Фаронса Жак Ширак, Раиси Сенат, Вазири корҳои дохилӣ, Вазири
мудофиа, Вазири савдои беруна ва Вазири корҳои хориҷии Ҷумҳурии Фаронса
вохӯриҳо доир намуда, масоили густариши равобити гуногунҷабҳаро мавриди
баррасї ќарор дод.
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Ба инкишофи ҳамкориҳои дуҷонибаи фарҳангӣ, инчунин, ташрифи
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба Ҷумҳурии Фаронса
ҷиҳати иштирок дар кори Конфронси генералии ЮНЕСКО моҳи октябри
соли 2005 мусоидат кард. Дар рафти ташриф «Рӯзи фарҳангии Ҷумҳурии
Тоҷикистон дар Фаронса» бо иштироки васеи намояндагони санъати тоҷик
баргузор шуд. Ҳамзамон вохӯрии Президенти Ҷумҳурии Фаронса ҷаноби Жак
Ширак бо арбобони санъати тоҷик доир гардид, ки зимни он Роҳбари Фаронса
онҳоро бо мукофотҳои давлатии кишвараш сарфароз гардонид.
11-12-уми апрели соли 2008 Вазири корҳои хориҷии Ҷумҳурии Фаронса
Бернар Кушнер ба Ҷумҳурии Тоҷикистон сафар кард ва дар ин сафар ўро
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Э.Раҳмон ба ҳузур пазируфт.
Тайи солҳои охир робитаҳои дуҷонибаи Тољикистон ва Фаронса дар
сатҳи баланд инкишоф ёфта истодаанд. Ин равандро сафари намояндагони
олимақоми Фаронса, аз ҷумла Вазири ҳамкорӣ ва франкофонияи Ҷумҳурии
Фаронса ҷаноби Шарл Жоселана дар моҳи феврали соли 1999, Вазири амнияти
Фаронса ҷаноби Ален Ришар, Вазири корҳои хориҷии Фаронса Доминик де
Вилпен дар моҳи сентябри соли 2002, Вазири савдои берунаи Фаронса ҷаноби
Франсуа Лооса дар моҳи майи соли 2004, Вазири мудофиаи Фаронса хонум
Мишел Алийо-Мари дар моҳи декабри соли 2003, декабри соли 2005, июл ва
декабри соли 2006, Намояндаи махсуси Президенти Фаронса оид ба масоили
Афғонистон, Покистон ва Осиёи Марказӣ ҷаноби Тиерри Мариани, дар моҳи
октябри 2009 ба Душанбе тавсеа ва таќвият бахшидаанд.
12-уми март ва 8-10-уми июни соли 2010 Вакили махсуси Президенти
Фаронса, Сенатор Эмри де Монтескю ба Душанбе ташриф овард ва бо
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон мулоқот баргузор намуд.
Дар мулоқот масъалаҳои муносибатҳои дуҷонибаи Тоҷикистону Фаронса,
инкишоф додани ҳамкориҳои иқтисодию тиҷоратӣ ва дигар масъалаҳои
байналмилалии мавриди таваҷҷӯҳи муштарак муҳокима гардиданд. Зимни
сафари дуюм сенатор Э. де Монтескю дар «Конфронси байналмилалии сатҳи
баланд оид ба баррасии фарогири миёнамуддати рафти татбиқи Даҳсолаи
байналмилалии амал «Об барои ҳаёт, 2005-2015» низ иштирок намуд.
Моҳи декабри соли 2002 Созишнома оид ба ҳамкории байни муассисаҳои
ҳарбии ду давлат ба имзо расид, ки муќаррароти он ҳамкорињои соњавиро љињати
тайёр намудани кадрҳои ҳарбӣ барои Тоҷикистон пешбинӣ мекунад. Дар
доираи ин созишнома низомиёни тоҷик ҳар сол дар машқҳо ва чорабиниҳое,
ки тибқи нақшаи ҳамкории ҳарбӣ баргузор мешаванд, иштирок намуда,
донишҳои зарурӣ мегиранд.
Аз замони барқарор гардидани муносибатҳои дипломатӣ то имрӯз робитаҳои
Тоҷикистону Фаронса дар ростои манфиатҳои миллии ду кишвар ва ҷиҳати
таҳкими ҳамкориҳои минтақавию байналмилалӣ бемайлон густариш ёфта
истодаанд.
Яке аз лоиҳаҳои муҳим барои кишвари мо, ки аз тарафи Фаронса амалї
шуд, ифтитоҳи терминали нави Фурудгоҳи байналмилалии Душанбе буд, ки
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он 3-юми сентябри соли 2014 дар ҳошияи таҷлили 90-солагии авиатсияи тоҷик
ва Рӯзи истиқлолияти Ҷумҳурии Тоҷикистон сурат гирифт.
29 ноябри соли 2015 Президенти кишвар ҷиҳати иштирок дар Конфронси
21-уми тарафҳои Конвенсияи Созмони Милали Муттаҳид оид ба тағйирёбии
иқлим ба Ҷумҳурии Фаронса сафар кард. Дар доираи ин сафар Эмомалӣ
Раҳмон, инчунин бо як қатор намояндагони ширкатҳои бузурги фаронсавӣ
вохӯрӣ анҷом дод.
Ҳамкориҳо бо Шоҳигарии Белгия ба сифати яке аз кишварҳои асосгузори
Иттиҳоди Аврупо ва мақарри ниҳодҳои асосии он барои Тоҷикистон аҳамияти
хос дорад. Бино бар ин, равобити Тоҷикистон бо Белгия дар солҳои истиқлолият
мунтазам рушд ёфтаанд. Муносибатҳо 29-уми апрели соли 1992 барқарор шуда,
соли 2001 Сафорати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Брюссел ифтитоҳ ёфт, ки он
ҳамзамон Намояндагии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Иттиҳоди Аврупо мебошад.
25-26-уми марти соли 2003 боздиди расмии Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон Эмомалї Раҳмон аз Шоҳигарии Белгия сурат гирифт, ки дар
ҷараёни он мулоқот бо Шоҳи он кишвар Алберти II баргузор гардид.
Ҳангоми сафари расмии Президенти Тоҷикистон муњтарам Эмомалї
Раҳмон ба Белгия, ки 9-12-уми феврали соли 2009 баргузор шуд, мулоқоти ӯ
бо Сарвазири Белгия Ҳерман ван Ромпей ва Раиси Сенати он кишвар А. де
Деккер доир ва дар ҷараёни мулоқот муносибатҳои дуҷонибаи сиёсӣ, тиҷоратӣ,
иқтисодӣ, сармоягузорӣ, гуманитарӣ ва маориф муҳокима гардиданд. Сарвари
давлат дар ин рўз инчунин бинои нави Сафорати Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар
Брюссел ифтитоњ бахшида, бо тоҷикони муқими Белгия мулоќот доир намуд.
31-уми майи соли 2009 Сарвазири Шоҳигарии Белгия Ҳерман ван Ромпей
бо сафари корӣ ба Ҷумҳурии Тоҷикистон ташриф овард. Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалї Раҳмон Ҳ.ван Ромпейро ба ҳузур пазируфта,
дар мулоқоти хоса ва дар музокироти васеъ бо иштироки ҳайатҳои расмӣ
масъалаҳои ҳамкориҳои дуҷонибаи байни Тоҷикистон ва Белгия, амният
дар Афғонистон, Стратегияи нави Иттиҳоди Аврупо барои Осиёи Марказӣ,
нақша ва барномаҳои густариши ҳамкориҳои минтақавӣ, идораи захираҳои
гидроэнергетикиро мавриди баррасӣ қарор дод.
4-уми майи соли 2012 муовини Сарвазир-Вазири корҳои хориҷии
Шоҳигарии Белгия Дидйе Рейндерс ва Вазири мудофиаи ин кишвар Питер
де Крем ба Тоҷикистон сафари корӣ анҷом дода, дар зимни дидорбинињо
нақши Тоҷикистонро дар татбиқи амалиётҳои логистикии нерӯҳои эътилофи
байналмилалӣ дар Афғонистон баланд арзёбӣ намуда, барои муҳайё сохтани
шароити мусоиди истифода аз имкониятҳои коммуникатсионӣ-техникии
кишвар ба роҳбарияти давлат ва ҳукумати ҷумҳурӣ изҳори сипос намуданд.
9-12-уми апрели соли 2013 сафари расмии Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон, Ҷаноби Олӣ, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Брюссел барпо гардид.
Зимни ин сафар мулоқоти Президенти кишвар бо сарони сохторҳои Иттиҳоди
Аврупо, Шоҳигарии Белгия, созмонҳои байналмилалӣ ва ширкатҳои бонуфузе,
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ки дар Белгия мақом доранд, вохӯрӣ анҷом дод. Инчунин дар ҳошияи сафари
мазкур, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Форуми “Имкониятҳои нави
сармоягузорӣ дар соҳаи энергетикаи Тоҷикистон” иштирок намуда, доир
ба имконоти фарохи сармоягузорӣ ба иқтисодиёти Тоҷикистон ва шароити
мусоиди сиёсию ҳуқуқие, ки барои соҳибкорону сармоягузорон муҳайё
гардидааст, бевосита иттилоъ дод ва ҷалби сармоягузорӣ ба бахшҳои гуногуни
иқтисодиёти Тоҷикистон, аз қабили энергетика, бахшҳои гидроэнергетика ва
нафту газ, саноат, истихроҷ ва коркарди маъданҳои куҳӣ, истеҳсол ва коркарду
содироти маҳсулоти кишоварзӣ, алюминий ва ғайраро муњим арзёбї кард.
Робитаҳои дипломатии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо кишвари дигари ќитъаи
Аврупо Герсогии Бузурги Люксембург 22 майи соли 1992 расмї гардидаанд.
Моҳи октябри соли 2004 Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Ҷаноби Олӣ
Эмомалӣ Раҳмон аз Люксембург дидан карда, бо Сарвазири Люксембург ЖанКлод Юнкер ва дигар шахсони воломақоми он кишвар мулоқот намуд. Дар
ин боздид Созишномаи шарокат ва ҳамкорӣ байни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва
Иттиҳоди Аврупо ба имзо расид.
Бори дигар 8-10-уми июни соли 2011 Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
Эмомалӣ Раҳмон зимни сафари расмї ба Люксембург бо Герсоги Бузурги
Люксембург Генри, Сарвазири Люксембург Жан-Клод Юнкер ва Раиси
Парлумони мамлакат Лоран Мосар вохӯриҳо доир намуд.
Муносибатҳои дипломатӣ байни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Конфедератсияи
Швейтсария 9 декабри соли 1992 оѓоз шуда, ҷиҳати рушди муносибатҳои
дуҷонибаи байни њар ду кишвар, қабл аз ҳама ҳамкории иқтисодӣ заминаи
мусоид фароҳам овардаанд. Тоҷикистону Швейтсарияро на танҳо табиати
монанд ба ҳам наздик мекунад, балки сатҳ ва дараҷаи робитаҳо миёни ду
кишвар дар дигар самтњо низ хуб арзёбӣ мешаванд.
Дар моҳи ноябри соли 2001 дар Душанбе агентии Консулии Швейтсария дар
Дафтари швейтсариягӣ оид ба ҳамкорӣ, ки дар Душанбе аз соли 1998 фаъолият
дорад, ифтитоҳ гардид.
9-уми июли соли 2008 дар Женева Намояндагии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар
назди шӯъбаи Женевагии СММ кушода шуд. Барои густариши ҳарчи бештари
муносибатҳои дуҷониба 3 сентябри соли 2010 бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон Сафорат дар Женева ифтитоҳ гардид.
5-6-уми октябри соли 2009 ба пойтахти Тоҷикистон ҳайати расмии
Конфедератсияи Швейтсария бо роҳбарии Вазири корҳои хориҷии ин кишвар
Мишелин Калми-Рей ташриф овард ва зимни дидорбинињо масоили марбут ба
ҳамкории сиёсӣ ва иқтисодии тарафайнро баррасӣ намуд.
Ҳукумати федералии Конфедерасияи Швейтсария аз аввалинњост, ки
омодагии хешро барои дастгирии раванди ворид шудани Ҷумҳурии Тоҷикистон
ба Созмони Умумиҷаҳонии Савдо изҳор намуда буд. Нахустин Ёддошт дар
бораи татбиқи барномаҳои кӯмаки Швейтсария ба Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки
ҳангоми ворид шудан ба СУС дар соли 2001 имзо шуда буд, амалӣ гардид.
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Ин давлат рушди Тоҷикистонро ба воситаи ҷудо кардани грантҳо дар се самт
- расонидани кӯмаки дарозмуддати техникӣ, молиявӣ ва гуманитарӣ ба воситаи
созмонҳои байналмилалӣ ва миллӣ дастгирӣ мекунад. Дар маҷмӯъ, лоиҳаҳо
дар соҳаи беҳтар кардани идораи давлатӣ, сектори хусусӣ ва макроэкономика,
захираҳои табиӣ ва инфраструктура, тандурустӣ, кам кардани хатари ҳодисаҳои
табиӣ амалӣ карда мешаванд.
22 июни соли 2010 дар шаҳри Душанбе давраи нахустини Муколама оид ба
ҳуқуқи инсон байни Швейтсария ва Тоҷикистон баргузор гардид. Муколама ба
таври расмӣ аз ҷониби Вазири корҳои хориҷии Тоҷикистон ва Вазири корҳои
хориҷии Швейтсария ҳангоми боздиди кории дуюмї аз Осиёи Марказӣ дар
моҳи октябри соли 2009 мувофиқа шуда буд. Давраҳои минбаъдаи муколама
дар Швейтсария ва Тоҷикистон баргузор гардида, ба таҳкими равобити ду
кишвар дар ин самт мусоидат намуданд.
Бо тасмими ду кишвар Комиссияи муштараки байниҳукуматии Тоҷикистону
Швейтсария оид ба савдо ва ҳамкориҳои иқтисодӣ ба фаъолият пардохт ва
ҷаласаи якуми Комиссияи номбурда 5-6-уми марти соли 2013 дар шаҳри
Душанбе баргузор гардид.
26-28-уми апрели соли 2013 сафари Котиби давлатии Швейтсария ҷаноби
Айвес Россиер ба Тоҷикистон, дар чаҳорчӯби силсиласафарҳои номбурда ба
панҷ кишвари Осиёи Марказӣ ба вуќўъ пайваст ва ҳадаф аз он муайян намудани
самтҳои авлавиятноки ҳамкорӣ тайи марҳилаи раисии Швейтсария дар САҲА
дар соли 2014 буд.
Зимни
сафари
мазкур
вохӯриҳои
Айвес
Россиер
бо
Президенти
Ҷумҳурии
Тоҷикистон
Ҷаноби
Олӣ
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва
дигар ашхоси расмӣ барпо шуд.
Муносибатҳои дипломатӣ
байни Ҷумҳурии Тоҷикистон
ва Британияи Кабир 15 январи
соли 1992 шурўъ гардида,
20-уми декабри соли 2001
Сафоратхонаи
Британияи
Кабир дар Душанбе ва 11-уми
феврали соли 2008 Сафорати
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар
Британияи Кабир ва Ирландияи
Шимолӣ ба фаъолият оѓоз
бахшиданд.
Робитаҳои сиёсӣ байни
Эмомалӣ Раҳмон ва Вазири давлатии
Ҷумҳурии
Тоҷикистон
ва
Британияи Кабир Десмонд Свейн
Британияи Кабир моњи июли
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соли 2002 дар зимни сафари Муовини вазири корҳои хориҷии ин кишвари
дўст Ҷон Мак Грегори ба Тољикистон боз њам таќвият ёфтанд ва намояндагии
Вазорати инкишофи байналхалқии Британияи Кабир дар шањри Душанбе
кушода шуд.
Соли 2003 Вазорати рушди байналхалқии Британияи Кабир якчанд лоиҳаро
оид ба расонидани кӯмаки техникӣ ба Фонди инвеститсионӣ-иҷтимоии миллӣ
дар Тољикистон дастгирӣ намуд.
7-уми июли соли 2006 ба Ҷумҳурии Тоҷикистон шоҳзода Йорк сафар
намуд. Дар ҷараёни сафар шоҳзода дар маросими кушодашавии бинои нави
Сафоратхонаи Британияи Кабир дар Душанбе ширкат варзида, бо Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон вохӯрӣ намуд ва баъдан аз ноҳияи
Ҷомӣ ва шаҳри Қӯрғонтеппаи вилояти Хатлон боздид ба амал овард.
Сафари дуюми шоҳзода Йорк ба Тоҷикистон 26-28-уми октябри соли 2008
ба вуқӯъ пайваст, ки дар зимни он Шоҳзода бо лоиҳаву барномаҳои Сафорати
Британияи Кабир, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ мешаванд, шинос шуд.
2-юми марти соли 2012 мулоқоти Вазири корҳои хориҷии Ҷумҳурии
Тоҷикистон бо Вазири давлатии қувваҳои мусаллаҳ, узви Парлумони
Шоҳигарии Муттаҳидаи Британияи Кабир ва Ирландияи Шимолӣ доир гардид,
ки дар он ҷонибҳо вазъи Афѓонистон, нақши кишварҳои минтақа дар комёбии
сулҳ ва ризоят дар ин кишвар, амнияти марзҳои давлатӣ, интиқоли молу коло
ва дигар масъалаҳои минтақавӣ ва байналмилалиро муҳокима намуданд.
Тибқи пешниҳоди Парлумони Британияи Кабир, 16-уми майи соли 2012
Рӯзи Парлумони Тоҷикистон дар Парлумони Британияи Кабир муқаррар
гардид.
1-уми июли соли 2012 Вазири рушди байналмилалии Шоҳигарии Муттаҳидаи
Британияи Кабир ва Ирландияи Шимолӣ Эндрю Митчелл бо сафари корӣ ба
Тоҷикистон ташриф овард, ки сафари чунин намояндаи воломақом бори нахуст
дар таърихи муносибатҳои дуҷонибаи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Британияи
Кабир ба ҳисоб меравад.
6-уми сентябри соли 2013 Вазири аршади давлатии Вазорати корҳои хориҷии
Британияи Кабир (Муовини аввали вазир) хонум Баронесса Саида Варсӣ
ба Тоҷикистон сафар карда, бо Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазири
корҳои хориҷӣ ва дигар шахсони расмӣ мулоќот намуд.
Дар ќатори дигар кишварњои Аврупо, ки Тоҷикистон дар солҳои
истиқлолият бо онҳо ҳамкориҳои судманд барқарор кардааст, Ҷумҳурии
Италия буд, ки равобити дипломатии хешро бо кишвари мо 15-уми майи соли
1992 замина гузошт. Соли 2003 «Созмони савдои Италия» намояндагии худро
дар Ҷумҳурии Тоҷикистон боз намуда, аз ҷумла таъмини қисмҳои эҳтиётӣ
ба мошинҳои сабукрав ва боркашро ба роҳ мондааст. Корхонаи муштараки
тоҷикӣ-италиявии «Ҷавонӣ», ки машғули истеҳсоли либос мебошад, низ дар
Тоҷикистон аз корхонаҳои муваффақ ба шумор меравад.
Тобистони соли 2008 Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии Италия дар
чаҳорчӯби ҳамкории дуҷонибаи фарҳангию илмӣ аз ҷониби Донишкадаи

131
https://bikhon.tj/

италиявии Африқо ва Шарқ гузаронидани таҳқиқоти археологӣ дар водии
дарёи Яғноб ва омӯзиши этнолингвистикии аҳолии маҳалли мазкурро аз
лиҳози молиявӣ дастгирӣ намуд.
2-юми апрели соли 2009 Котиби давлатии Вазорати корҳои хориҷии Италия,
сенатор Алфредо Мантика ба Душанбе сафар намуда, бо роҳбарияти ҷумҳурӣ
мулоќот доир кард, ки дар зимн Созишнома байни Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон ва Ҳукумати Ҷумҳурии Италия оид ба ҳамкории иқтисодӣ, саноатӣ
ва техникӣ ва Протоколи ҳамкорӣ байни Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии
Тоҷикистон ва Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии Италия ба имзо расид.
26-27 марти соли 2012 ҳайати Италия, аз ҷумла Вазири ваколатдор,
Намояндаи махсуси ВКХ Италия оид ба Афғонистон ва Покистон ҷаноби
Тало Франческо Мария ва Сафири Италия дар Тоҷикистон ҷаноби Риккардо
Манара дар Конфронси минтақавии ҳамкориҳои иқтисодӣ оид ба Афѓонистон
(RECCA-V) ширкат намуданд.
Миёни кишварҳои Аврупои Шарқӣ равобити Тоҷикистон бо Ҷумҳурии
Лаҳистон дар сатҳи хуб қарор дошта, муносибатҳои дипломатӣ байни ду
кишвар 11-уми феврали соли 1992 барќарор гаштанд. Робитаҳои дуҷониба
байни Тоҷикистон ва Лаҳистон аз соли 2000 ба марҳилаи нави рушд ворид
гашта, асоси манфиатҳои њарду кишварро густариши муносибатҳои шарикӣ ва
ҳамкорињои тарафайн ташкил медиҳад. Заминаи чунин муносибот бо ҷараёни
сафари расмии Президенти Ҷумҳурии Лаҳистон ба Душанбе, моҳи октябри
соли 2002 ва сафари расмии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Варшава,
моҳи майи соли 2003 тањким ёфтанд. Дар натиҷаи сафарҳои сатҳи олӣ байни
Тоҷикистону Лаҳистон 9 санади муҳим дар соҳаҳои иқтисод, фарҳанг, илм,
маориф, инчунин мубориза бо ҷинояткорӣ ба имзо расид.
Бояд тазаккур дод, ки иштироки Лаҳистон дар намоишгоҳи байналмилалии
«Тадж-Build» дар Душанбе, охири соли 2006, аз аввалин иқдомот ҷиҳати
омӯзиши бозори Тоҷикистон ва имкониятҳои он ба шумор меравад.
Бо мақсади рушди ҳамкории иқтисодӣ ва тиҷоратӣ 3-4 ноябри соли 2009
ҳайати Лаҳистон таҳти сарварии Муовини вазири иқтисод ҷаноби Мартин
Королетс аз Ҷумҳурии Тоҷикистон боздиди корӣ анҷом дод. Дар рафти сафари
ҳайати лаҳистонӣ Созишнома байни Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва
Ҳукумати Ҷумҳурии Лаҳистон оид ба ҳамкории иқтисодӣ ба имзо расид, ки ба
муносибатҳои иқтисодии ду давлат такони нав бахшид. Мутобиқи Созишномаи
мазкур ҷонибҳо мунтазам баргузории Комиссияи байниҳукуматӣ оид ба
ҳамкории иқтисодӣ ва тиҷоратиро бар душ гирифтанд. Дар ин марҳила, 6-7 июни
соли 2014 дар шаҳри Душанбе ҷаласаи чоруми Комиссияи байниҳукуматии
Тоҷикистон ва Лаҳистон оид ба ҳамкории иқтисодӣ ва тиҷоратӣ, инчунин дар
ҳошияи он Форуми соҳибкорони ду кишвар баргузор гардид.
Дар баробари ин, бояд қайд кард, ки бо даъвати Муовини Сарвазир,
Вазири иқтисоди Ҷумҳурии Лаҳистон 27-28 июни соли 2013 ҳайати Ҷумҳурии
Тоҷикистон таҳти сарварии Муовини якуми Сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон
М. Давлатов бо мақсади иштирок дар Конфронси якуми вазирони кишварҳои
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Аврупои Шарқӣ, Қафқози Ҷанубӣ ва Осиёи Марказӣ ба Варшава сафар намуд.
Дар чаҳорчӯби Конфронси мазкур бизнес-форум баргузор гардид, ки дар кори
он ҳайати Тоҷикистон дар бораи имкониятҳои сармоягузории Тоҷикистон
маълумот дод.
Равобити фарҳангї ва ҳамкориҳои таълимии тарафайн низ дар ҳоли
инкишоф қарор доранд. Ҳамкории фарҳангӣ ва гуманитарӣ тибқи Созишномаи
байниҳукуматӣ оид ба ҳамкорӣ дар соҳаи фарҳанг ва маориф ва Барномаи
Ҳукумати Лаҳистон барои таҳсил дар Лаҳистон, ки соли 2003 ба имзо расиданд,
ба роҳ монда шудаааст. Дар шаҳрҳои Душанбе ва Хуҷанд аз тирамоҳи соли 2005
инҷониб як қатор фестивалҳои филмҳои лаҳистонӣ барпо гардида, ҳамзамон
дар шаҳри Душанбе солҳои 2010 ва 2015 дар толори Консерваторияи давлатӣ
консерти мусиқии классикии лаҳистонӣ пешкаш карда шуд. Намояндагони
санъати миллии тоҷик низ дар фестивал ва намоишгоҳҳое, ки дар Лаҳистон
барпо мешаванд, фаъолона иштирок менамоянд. Барои омӯзиши илм дар
донишгоҳҳои Лаҳистон дар доираи барномаи Ҳукумати он кишвар олимони
Тоҷикистон фаро гирифта мешаванд ва дар доираи барномаи мубодилаи
байнидонишгоҳӣ омӯзгорони лаҳистонӣ ҷиҳати таълим додани донишҷӯён дар
Тоҷикистон сањм мегиранд.
4-5-уми июни соли 2013 ҳайати Ҷумҳурии Лаҳистон бо роҳбарии Муовини
вазири корҳои хориҷӣ хонум Катаржина Пелчинска-Налеч ба Тоҷикистон
сафари корӣ анљом дод. Ҳамчунин, яке аз иқдомҳои муҳими тақвиятбахши
муносибатҳои сиёсӣ ва робитаҳои байнипарлумонӣ ин сафари кории ҳайати
Сейми (Парлумони) Лаҳистон таҳти роҳбарии Ноиби Маршал ҷаноби Ежи
Вендерлих 3-4 июли соли 2015 ба Тоҷикистон арзёбӣ мегардад.
Дар маҷмӯъ, бо дарназардошти пояи шартномавӣ-ҳуқуқии фарогирандаи
беш аз 15 санади ҳамкории байнидавлатӣ, баргузории мунтазами чорабиниҳои
муштарак дар ҳошияи абзорҳои ҳамкории мутақобилан судманди ду кишвар
дар соҳаҳои болозикр муносиботи Тоҷикистон ва Лаҳистон ба таври мусбат ва
дорои дурнамои хуб маънидод мегарданд.
Ҷумҳурии Чехия дар қатори нахустин кишварҳои Аврупо қарор дорад, ки
Тоҷикистонро ба расмият шинохтаанд. Муносибатҳои дипломатӣ байни
Тољикистон ва Чехия 5-уми июни соли 1992 роњандозї гардида, моҳи ноябри
соли 2002 Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалї Раҳмон аз ин кишвар
боздид ба амал овард ва дар саммити навбатии Созмони Паймони Атлантикаи
Шимолӣ ширкат варзид.
Яке аз воқеаҳои муҳими сиёсии дигар дар муносибатҳои ҳарду кишвар
сафари расмии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалї Раҳмон аз
Ҷумҳурии Чехия 6-9-уми октябри соли 2004 мебошад, ки њангоми ин сафар 3
созишномаи дуҷониба ба имзо расид.
Дар даврае, ки Ҷумҳурии Чехия раёсати Иттиҳоди Аврупоро ба ӯҳда дошт,
29-30 майи соли 2009 дар Душанбе Вохӯрии даврии Сегонаи Иттиҳоди Аврупо
ва вазирони корҳои хориҷии Осиёи Марказӣ баргузор гашт. Барои иштирок
дар ин мулоқот Вазири корҳои хориҷии Ҷумҳурии Чехия Ян Когоут ба сифати
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раиси
Иттиҳоди
Аврупо
ба
Ҷумҳурии
Тоҷикистон
сафар карда, њангоми вохӯрӣ
ба масъалаҳои муносиботи
дуҷонибаи Иттиҳоди Аврупо
ва
Тоҷикистон,
татбиқи
Стратегияи Иттиҳоди Аврупо
барои
Осиёи
Марказӣ,
бӯҳрони молиявӣ ва иқтисодӣ,
об ва энергетика, қаринаи
минтақавӣ,
ҳамкории
минтақавӣ, аз ҷумла бо
Афғонистон, Покистон ва
Эрон, таҳаввулоти дохилӣ, аз
ҷумла дар масъалаҳои ҳуқуқи
инсон, волоияти қонун ва
ғайра, идора намудани сарҳад
Мулоқот бо Президенти Чехия Милош
ва мубориза бо қочоқи маводи
Земан (Душанбе, 2014)
мухаддир
таваҷҷуҳ
зоҳир
намуданд.
7-уми феврали соли 2014 дар чаҳорчӯби сафари кории Президенти
Тоҷикистон ба шањри Сочии Федератсия Россия мулоқоти Сарвари давлат
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо Президенти Чехия Милош Земан баргузор гашт,
ки зимни он њарду ҷониб аз пайвастагӣ ва судбахшии робитаҳои сиёсӣ изҳори
хушӣ карда, ҳамзамон ҳавасмандии худро ба густариши ҳамкорӣ дар соҳаҳои
иқтисод, тиҷорат, сармоягузорӣ, саноат, кишоварзӣ ва дигар бахшҳо таъкид
доштанд.
Сафари расмии Президенти Ҷумҳурии Чехия Милош Земан ба Тоҷикистон
26-27-уми ноябри соли 2015 доир гардида, мулоқоти Президенти Ҷумҳурии
Чехия бо Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Раиси Маҷлиси намояндагони
Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон
сурат гирифт. Дар рафти сафари мазкур се созишномаи дуҷонибаи ҳамкорӣ
ба имзо расида, ҳамчунин Ҳамоиши соҳибкорони ду кишвар бо иштироки
президентҳои Тоҷикистону Чехия барпо гашт.
27-28-уми январи соли 2016 дар шањри Прага ҷаласаи якуми Гурӯҳи кории
доимии байнисоҳавии Тоҷикистону Чехия оид ба масъалаҳои ҳамкории
иқтисодӣ ва саноатӣ доир гардид, ки дар он коршиносон масоили вобаста ба
тақвияти ҳамкориҳои ду кишвар дар соҳаҳои сармоягузорӣ, тиҷорат, саноат,
энергетика, сайёњї, кишоварзӣ, нақлиёт, маорифу илм ва ғайраро мавриди
баррасї қарор доданд. Дар фарҷоми нишаст Протоколи ҷаласаи якуми Гурӯҳи
кории доимии байнисоҳавии Тоҷикистону Чехия оид ба масъалаҳои ҳамкории
иқтисодӣ ва саноатӣ, Нақшаи амал байни Кумитаи давлатии сармоягузорӣ
ва идораи амволи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Вазорати саноат ва
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тиҷорати Ҷумҳурии Чехия ба имзо расид. Ҳамзамон, рӯзи 28 январ дар ш.Прага
Ҳамоиши соҳибкорони Тоҷикистону Чехия доир карда шуд, ки дар рафти он
имкониятҳои сармоягузории Тоҷикистон муаррифӣ гардиданд.
Дар партави 8 санади баимзорасидаи дуҷонибаи танзимкунандаи ҳамкориҳо
дар соҳаҳои тиҷорату иқтисод, илму техника, сармоягузорӣ, саноат ва
тандурустӣ, инчунин ҳавасмандии муштараки Тоҷикистону Чехия ҷиҳати
таҳкиму густариши робитаҳо ва тавсеаи соҳаҳои мавриди ҳамкории таваҷҷуҳи
тарафайн муносибатҳои ду кишвар дорои дурнамои умедбахш мебошанд.
Робитаҳои гуногунљабњаи Ҷумҳурии Тоҷикистон бо Ҷумҳурии Словакия низ
дар њоли рушд ќарор доранд. Муносибатҳои дипломатӣ байни ду кишвар 4-уми
феврали соли 1993 оѓоз ёфта, дар тӯли солҳои гузшта њамкорињои тарафайн
дар соҳаҳои сиёсӣ, тиҷоратию иқтисодӣ, фарҳангӣ, илмию техникӣ ва ғайра
густариш ёфтанд.
3-юми октябри соли 2015 дар шањри Ню-Йорк, дар ҳошияи иҷлоси 70-уми
Маҷмаи Умумии СММ Вазири корҳои хориҷии Тоҷикистон Сироҷидин Аслов
бо Муовини сарвазир, Вазири корҳои хориҷии Словакия Мирослав Лайчак
вохӯрӣ баргузор намуда, ҳолати кунунӣ ва дурнамои густариши муносибатҳои
Тоҷикистону Словакияро баррасӣ кард.
Дар заминаи муносиботи тарафайн мутобиќи муќаррароти барномаи
Ҳукумати Словакия љињати фарогирї ба таҳсил дар риштаи магистратура аз
рӯи соҳаҳои гуногуни иқтисодиёт ва ҳаёти иҷтимоӣ барои номзадҳои тоҷик
бурсияҳо пешниҳод мешаванд.
Ҳамкориҳои Тоҷикистону Словакия, ки дар марҳилаи кунунӣ бо 4 санади
дуҷониба танзим мегарданд, ба таври мусбат идома ёфта истодаанд ва татбиқи
зарфиятҳои муносибатҳои тарафайн дар соҳаҳои бештари сиёсӣ ва иҷтимоиву
иқтисодӣ дар самтҳои дуҷонибаву бисёрҷониба ҷавобгӯи манфиатҳои ду
кишвар мебошад.
Муносибатҳои дипломатӣ байни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии
Булғористон 9-уми сентябри соли 1995 оѓоз шуда, 29-уми октябри соли 1996
дар шањри София Созишномаи байни Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва
Ҳукумати Ҷумҳурии Булғористон оид ба ҳамкориҳои иқтисодиву тиҷоратӣ ба
имзо расид.
Моҳи апрели соли 2004 сафари Вазири корҳои хориҷии Ҷумҳурии
Булғористон Соломон Исаак Паси ба Тоҷикистон ҳамчун раиси амалкунандаи
Созмони амният ва ҳамкорӣ дар Аврупо дар раъси ҳайате аз намояндагони
бахши давлатӣ ва хусусии он кишвар баргузор гардид.
Дар доираи ин сафар Протокол оид ба ҳамкорӣ байни Вазорати корҳои
хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии
Булғористон, инчунин марҳилаи 2-юми Созишнома миёни САҲА ва Бунёди
швейтсариягӣ оид ба безараргардонии минаҳо имзо гардид.
27-уми декабри соли 2008 дар Давҳаи Қатар мулоқоти Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон бо Президенти Ҷумҳурии Булғористон Георгий
Пирванов сурат гирифт, ки дар он масъалаҳои вобаста ба таҳкиму густариши
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робитаҳои ҳамкории дуҷониба баррасӣ шуданд. Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон ба инкишофи ҳамкориҳо бо Булғористон ва барқарор намудани
робитаҳои наздик изҳори ҳавасмандӣ кард.
Дар заминаи муносиботи неки тарафайн ҳамкории Љумњурии Тољикистон бо
ҳамаи кишварҳои соҳили Балтик (Литва, Латвия ва Эстония) густариш меёбад.
Муносибатҳои дипломатӣ миёни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Латвия
11-уми майи соли 1994 барқарор шудаанд.
Сафари давлатии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба
Ҷумҳурии Латвия 8-9-уми феврали соли 2009 иќдоми муҳиме дар таърихи
муносибатҳои навини Тоҷикистону Латвия ба шумор меравад. Дар ҷараёни
сафари мазкур Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон бо Президенти Ҷумҳурии
Латвия В. Затлерс, Сарвазири ин кишвар И. Годманис, раиси Сейми Латвия Г.
Даудзе вохӯрда, ҳамроҳ бо ҳамтои латвиягии худ дар бизнес-форуми муштараки
Тоҷикистону Латвия иштирок ва суханронӣ намуд. Дар доираи ин сафар 4
санади ҳамкорињои мутаќобила ба имзо расиданд.
11-14-уми июли соли 2009 сафари давлатии Президенти Ҷумҳурии Латвия
Валдис Затлерс ба Ҷумҳурии Тоҷикистон сурат гирифт. Дар ҷараёни ин сафар
сӯҳбати Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон бо Валдис Затлерс
баргузор гардид, ки дар натиҷа 3 ҳуҷҷати дуҷониба ба имзо расид.
9-11-уми июни соли 2014 сафари расмии Президенти Ҷумҳурии Латвия
Андрис Берзинш ба Ҷумҳурии Тоҷикистон сурат гирифта, номбурда бо
Президенти
Ҷумҳурии
Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон
мулоқот намуд. Дар ҷараёни
сафар 5 ҳуҷҷати фарогири
масоили мубрами ҳамкории
ду кишвар дар соҳаҳои сайёҳӣ,
маориф ва илм, сарҳадот,
терроризм,
ҷиноятҳои
муташаккилона ва маводи
психотропӣ ба имзо расид.
Бо
мақсади
пешбурди
муносибатҳои ду кишвар дар
соҳаҳои иқтисодӣ ва илмӣтехникӣ 30 ноябри соли 2013
ҷаласаи якуми Комиссияи
байниҳукуматии Тоҷикистону
Латвия оид ба ҳамкории
иқтисодӣ ва илмӣ-техникӣ
дар ш.Рига баргузор гардид.
Дар анҷоми ҷаласа Протоколи
Сафари Президенти Ҷумҳурии Латвия Андрис Берзинш
ҷаласаи нахустини Комиссияи
ба Тоҷикистон (Душанбе, 2014)
байниҳукуматии Тоҷикистону
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Латвия оид ба ҳамкории иқтисодӣ ва илмӣ-техникӣ ба имзо расид.
Яке аз падидаҳои муҳим дар доираи муносибатҳои ду кишвар машваратҳои
сиёсии байниидоравии вазоратҳои корҳои хориҷии Тоҷикистону Латвия ба
шумор мераванд, ки ҷаласаи нахустини он 4 апрели соли 2014 дар ш.Душанбе
баргузор гардид. Дар нишаст ҷонибҳо маҷмӯи васеи масъалаҳо, аз ҷумла
муносибатҳои дуҷониба байни Тоҷикистон ва Латвия, омодагӣ ба сафари
расмии Президенти Ҷумҳурии Латвия ба Тоҷикистон, баррасии ҳамкориҳои
минтақавӣ ва инчунин ҳамкориҳои Тоҷикистон бо Иттиҳоди Аврупо ва вазъият
дар Афғонистонро муҳокима намуданд.
Ҳамкорӣ миёни Саридораи бойгонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
ва Бойгонии миллии Ҷумҳурии Латвия самти ҳамкории гуманитарии ду кишвар
ба ҳисоб меравад. Ҳамчунин, ҳар сол тавассути барномаҳои таълимӣ оид ба
қонуни аврупоӣ ва иқтисодӣ барои кишварҳои Шарикони Шарқӣ, Осиёи
Марказӣ ва Ҷумҳурии Косово дар Мактаби баъдидипломии ш. Рига шумораи
муайяни шаҳрвандони Тоҷикистон давоми 3 моҳ барои такмили ихтисос ба
Латвия фиристода мешаванд.
Дар маҷмӯъ Тоҷикистон Латвияро шарики муҳим ва боэътимоди худ дар
паҳнои Иттиҳоди Аврупо шумурда, ҷонибҳо ба хотири рушду густариши
бемайлони муносибатҳои байнидавлатӣ бо ҳавасмандии амиқ ва усули
некбинона мунтазам талош меварзанд.
Муносибатҳои дипломатӣ миёни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Литва
соли 1992 барқарор гардида, дар ҳоли рушд қарор доранд.
17 апрели соли 2007 Вазири корҳои хориҷии Ҷумҳурии Литва Пятрас
Вайтекунас зимни сафар ба Тоҷикистон бо Вазири корҳои хориҷии Ҷумҳурии
Тоҷикистон мулоқот дошт. Дар рафти вохӯрӣ ҷонибҳо Ёддошти тафоҳум оид
ба ҳамкорӣ байни Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Вазорати
корҳои хориҷии Ҷумҳурии Литваро ба имзо расониданд. Дар рафти ин сафар
Пятрас Вайтекунас бо Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон низ мулоќот намуд.
Сафари расмии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба
Ҷумҳурии Литва 11-13-уми феврали соли 2009 дар таърихи муносибатҳои
тарафайн марҳилаи навро боз кард. Ҳангоми ин сафар вохӯриҳои Роҳбари
давлат бо Президенти Литва В. Адамкус, Раиси Сейм А. Валинскасо ва
Сарвазири ин кишвар А.Кубилиус ба вуќўъ пайваста, дар фарҷоми боздид бо
иштироки президентњои ҳарду кишвар Бизнес-форуми соҳибкорон баргузор
гардид.
Моҳи майи соли 2011 Вазири корҳои хориҷии Ҷумҳурии Литва А. Аҷубалис
ба ҳайси Раиси амалкунандаи САҲА аз Душанбе боздиди корӣ ба амал оварда,
зимни мулоќот бо Вазири корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба
масъалаҳои гуногун ва вазъи амниятӣ дар Ҷумҳурии Исломии Афғонистон ва
Осиёи Марказӣ мубодилаи афкор намуд.
Литва яке аз шарикони асосии тиҷоратии Тоҷикистон миёни кишварҳои
Иттиҳоди Аврупо ба ҳисоб меравад, ки ҳаҷми савдои дуҷонибаи ду кишвар дар
соли 2015 – 80 миллион доллари ИМА далели ин матлаб мебошад.
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Бинобар ин, Тоҷикистон ҳавасманди таҳкими робитаҳои гуногунҷанбаи худ
бо Ҷумҳурии Литва буда, дар ин замина собитқадамона бо ин кишвари аврупоӣ
ҷиҳати тавсеаи соҳаҳои ҳамкории дуҷониба ва истифодаи имкониятҳои васеи
он ҷаҳду талошҳои муштарак меварзад.
Муносибатҳои дипломатӣ байни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Эстония
23 феврали соли 2006 барқарор шудаанд.
13-уми феврали соли 2009 сафари Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
Эмомалӣ Раҳмон ба Ҷумҳурии Эстония баргузор гардид, ки њамкорињои
мутақобилаи ҷонибҳоро ба сатҳи сифатан нав баровард. Њолати кунунӣ ва
дурнамои рушди ҳамкории ду кишвар зимни мулоқоти Президенти Тоҷикистон
бо Президенти Ҷумҳурии Эстония Томас Ҳендрик Илвес, Сарвазири ин
кишвар Андрус Ансип ва Раиси Парлумон Энее Иргма баррасӣ шуд.
12-уми январи соли 2012 Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Вазири корҳои
хориҷии Эстония Урмас Паэтро дар чаҳорчӯби сафари расмиаш ба Тоҷикистон
ба ҳузур пазируфт. Дар рафти мулоқот масъалаҳои сиёсӣ, тиҷоратию иқтисодӣ
ва илмию фарҳангии ду кишвар муҳокима гардида, таваҷҷуҳи асосӣ ба масоили
тавсеаи робитањои мутақобилан судманд ва таҳкими заминаи шартномавию
ҳуқуқии ҳамкориҳо дода шуд.
6-8-уми майи соли 2013
сафари Сарвазири Ҷумҳурии
Эстония Андрус Ансип ба
Ҷумҳурии Тоҷикистон сурат
гирифт, ки дар ҷараёни ин
сафар Сарвазири Эстония
бо
Президенти
Ҷумҳурии
Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон
ва Сарвазири кишвар Оқил
Оқилов
вохӯрӣ
намуда,
муносибатҳои
сиёсӣ,
тиҷоратию иқтисодӣ, илмию
техникӣ ва фарҳангиро матраҳ
кард.
Робитаҳои байнипарлумонии Тоҷикистону Эстония
низ дар
сатҳи хуб ба роҳ
монда шудаанд. Ҳамин тариқ,
21-уми июни соли 2016 дар
чаҳорчӯби
сафари
кории
Раиси
Гурӯҳи
Рийгикогуи
(Парлумони) Эстония оид ба
Мулоқот бо Сарвазири Ҷумҳурии Эстония
робитаҳои
байнипарлумонӣ
Андрус Ансип (Душанбе, 2013)
бо Тоҷикистон ҷаноби Ааду
Муст дар ш. Душанбе мулоқоти
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ӯ бо Раиси Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон
Шукурҷон Зуҳуров ва ҳайати Гурӯҳи дӯстӣ ва ҳамкории Маҷлиси намояндагони
Маҷлиси Олии кишвар бо Рийгикогуи Ҷумҳурии Эстония доир гардид.
Равобити тиҷоратии Тоҷикистон бо Эстония, ки аз ҷиҳати ташкилу татбиқи
лоиҳаи ҳукумати электронӣ кишвари беҳтарин дар Аврупо эътироф гардидааст,
асосан тавассути воридоти таҷҳизоту мошинҳо, асбобҳои оптикӣ, воситаҳои
нақлиётӣ ва дигар молу ашёҳо роҳандозӣ шудааст.
Дар ин қарина, раванди муттасили рушду густариши муносиботи Тоҷикистон
бо Эстония яке аз самтҳои муҳими сиёсати “дарҳои кушода”-и кишвари мо
маҳсуб ёфта, ҳарду давлат ҷиҳати тавсеаи соҳаҳои ҳамкориҳои мутақобилан
судманд иқдомҳои пайгирона меандешанд.
Дар тӯли 25 соли Истиқлолият равобити дипломатии Љумњурии Тољикистон
дар заминаи ҳамкориҳо бо кишварҳои Аврупои Шимолӣ, Шарқӣ, Ҷанубӣ ва
Ғарбӣ дар партави тамосҳои хизматӣ шаклу хислати муқаррарӣ доштанд.
Равобити Тоҷикистон бо Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ба шумори авлавиятҳои
сиёсати хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон шомил мебошад. Иёлоти Муттаҳидаи
Амрико яке аз аввалин кишварҳое буд, ки Ҷумҳурии Тоҷикистонро ҳамчун
давлати соҳибихтиёр ва мустақил эътироф намуд. Муносибатҳои дипломатӣ
байни ду кишвар 14 феврали соли 1992 барқарор гардида, моҳи марти ҳамон
сол муддате Сафорати ИМА
дар Тољикистон дар Алмаато
қарор дошт ва баъдан дарҳои
худро дар шаҳри Душанбе боз
намуд. Сафорати Ҷумҳурии
Тоҷикистон
бошад,
дар
Вашингтон аз соли 2002
фаъолият менамояд.
Дар
марҳилаи
нахуст
муносибатҳои дуҷониба дар
самтҳои сиёсӣ, гуманитарӣ,
ҳарбӣ, мубориза бо терроризми
байналмилалию
маводи
мухаддир
ва
мустаҳкам
намудани сарҳад тавсеа пайдо
карданд.
Қобили
зикр
аст,
ки
ҷониби ИМА аз соли 1993 ба
амалӣ намудани Созишнома
миёни Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон
ва
Ҳукумати
Иёлоти Муттаҳидаи Амрико Эмомалӣ Раҳмон бо Барак Обама ва
оид
ба
ҳамкорӣ
барои ҳамсараш Мишел Обама
расонидани ёрӣ шурӯъ намуд.
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Қисми зиёди кӯмаки ИМА ба Тоҷикистон ба воситаи Агентии ИМА оид ба
рушди байналмилалӣ (USAID) пешниҳод мешавад. Агентии мазкур аз соли
1993 дар Тоҷикистон фаъолият намуда, дар масъалаи дастгирии соҳаи рушди
иқтисод, ислоҳоти системаи тандурустӣ ва маориф, рушди васоити ахбори омма
ва низоми додгоҳӣ, баланд бардоштани ихтисоси додгоҳҳо ва ташкил намудани
ҷомеаи шаҳрвандӣ саҳми калон мегузорад.
Бояд тазаккур дод, ки дар муқоиса бо кишварҳои Аврупо муносибатҳои
Тоҷикистон бо ИМА дар давраи гузашта нисбатан васеътар буд, баъд аз оғози
амалиёти зиддитеррористӣ дар Афғонистон ба сатҳи нисбатан нав баромаданд.
Шаҳодати ин дигаргуниҳо дар муносибатҳои дуҷониба сафарҳои Вазири
мудофиаи ИМА Д. Рамсфелд дар моҳи ноябри соли 2001 ва июли соли 2005,
сафари Котиби давлатии ИМА К. Райс, моҳи октябри соли 2005 ва сафарҳои
чандинкаратаи роҳбарони Фармондеҳии Марказии ИМА ба Тоҷикистон
мебошанд.
Сафари расмии Президенти Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба Иёлоти
Муттаҳидаи Амрико моҳи декабри соли 2002 аз рӯйдодҳои муҳиме дар
муносибатҳои дуҷониба миёни Тоҷикистону ИМА ба шумор меравад. Дар
рафти сафари мазкур вохӯрии Президенти Тоҷикистон бо Президенти ИМА ва
дигар шахсони расмӣ баргузор гардид.
Танҳо дар солҳои 2010-2011 масъулини воломақоми ИМА, аз ҷумла
-намояндаи махсуси Президенти ИМА оид ба масъалаҳои Афғонистон
ва Покистон, намояндаи махсуси Президенти ИМА оид ба масъалаҳои
исломӣ, муовини ёвари Президенти Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, муовинони
Котиби давлатии ИМА ба Тоҷикистон борҳо сафар карданд, ки аз сатҳи хуби
муносибатҳои дуҷониба шаҳодат медиҳад.
Қайд кардан ба маврид аст, ки машваратҳои сиёсии Тоҷикистону ИМА
заминаи асосии пешбурди ҳамкориҳои дуҷониба дониста мешаванд, зеро
масоили мутақобилан судманди ҷонибҳо дар чаҳорчӯбаи ин машваратҳо баҳсу
баррасӣ карда мешаванд.
12 феврали соли 2010 дар Вашингтон аввалин машваратҳои сиёсӣ миёни
Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Иёлоти Муттаҳидаи Амрико баргузор гардиданд.
Зимни гуфтушунидҳо масъалаҳои ҳамкории дуҷониба, таъмини фазои мусоиди
сармоягузорӣ, обу энергетика, вазъи ҳуқуқи инсон, амнияти сарҳад, мубориза
бар зидди маводи мухаддир ва терроризми байналмилалӣ мавриди баррасӣ
қарор гирифтанд. Дар чаҳорчӯбаи машваратҳо сӯҳбати Вазири корҳои хориҷии
Тоҷикистон бо Котиби давлатии Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, Ҳиллари
Клинтон, баргузор гардид, ки дар он масъалаҳои ҳамкориҳои дуҷониба, обу
энергетика ва вазъи Афғонистон мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. Аз ҷумла
таъкид гардид, ки густариши робитаҳои дарозмуддати босуботи дӯстӣ ва ҳамкорӣ
байни Тоҷикистону Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ба манфиатҳои ҳар ду кишвару
миллат ҷавобгӯ буда, ба таҳкими сулҳу субот ва тараққиёт дар минтақаву ҷаҳон
мусоидат менамояд. Машваратҳои мазкур ҳамасола дар пойтахтҳои якдигар ба
вуқӯъ пайваста, даври шашуми онҳо соли 2016 дар Душанбе барпо мегардад.
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Сафарҳои намояндагони баландпояи ИМА ба Тоҷикистон низ ба вуқӯъ
пайвастанд. Дар ин росто, 3 ноябри соли 2015 Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
Эмомалӣ Раҳмон котиби давлатии Иёлоти Муттаҳидаи Амрико Ҷон Керриро,
ки ба Тоҷикистон ташриф оварда буд, ба ҳузур пазируфт. Дар мулоқот масоили
вобаста ба муносиботи дӯстӣ ва ҳамкории гуногунҷанбаи Тоҷикистону
Амрико баррасӣ шуд. Сарвари давлати Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ташрифи
меҳмони олимақомро “нишонаи таваҷҷуҳи рӯзафзуни маъмурияти Иёлоти
Муттаҳидаи Амрико ба рушду таҳкими муносибатҳои дарозмуддат ва равобити
мутақобилан судманд бо Ҷумҳурии Тоҷикистон” арзёбӣ намуда, изҳор дошт:
“Ҳамкорӣ бо Иёлоти Муттаҳидаи Амрико аз муҳимтарин авлавиятҳои сиёсати
хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон аст ва барои густариш додани чунин ҳамкории
созандаю самараовар мо минбаъд низ кӯшиш ба харҷ хоҳем дод”.
Ҷон Керри дар навбати худ изҳор дошт: “Ҳамкории Иёлоти Муттаҳидаи
Амрико бо Ҷумҳурии Тоҷикистон бесабаб нест, зеро Тоҷикистон нисбат ба
дигар кишварҳои Осиёи Марказӣ барои мо ниҳоят муҳим мебошад, зеро он
ҳамсояи наздики Афғонистон аст ва инчунин масъалаи мубориза бо терроризм,
экстремизм ва гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир вуҷуд дорад. Ман
омодагии ҳукумати Иёлоти Муттаҳидаи Амрикоро дар самти баровардани
Тоҷикистон аз бунбасти коммуникатсионӣ таъйид менамоям”.
Зикр гардид, ки ҳоло равобити Тоҷикистону Амрико дар соҳаҳои сиёсат,
иқтисод ва тиҷорат, бахшҳои гуманитарӣ, маориф ва фарҳанг, беҳдошти аҳолӣ,
амният, мубориза бар зидди терроризми байналмилалӣ ва ғайра бо назардошти
манфиатҳои ҳарду ҷониб ба таври самаранок рушд меёбанд.
Таъкид гардид, ки Тоҷикистону Амрико барои таҳким ва рушди ҳамкорӣ
дар минтақаи Осиёи Марказӣ собитқадамона талош хоҳанд кард. Дар мулоқот
доир ба вазъи кунунӣ ва ояндаи Афғонистон ва ҳамчунин атрофи доираи васеи
масоили минтақавию ҷаҳонӣ гуфтугӯйи судманд сурат гирифт.
Ҳамкории Тоҷикистон ва ИМА дар самтҳои ҳарбӣ, дастгирии мақомоти
ҳифзи ҳуқуқ, мубориза бо терроризм, қочоқи маводи мухаддир ва ҳастаӣ
инкишоф ёфта, механизми баргузор намудани гуфтушуниди машваратӣ оид ба
нақшаи ҳамкориҳои ҳарбӣ байни Фармондеҳии марказии ИМА ва Ҷумҳурии
Тоҷикистон хуб ба роҳ монда шудааст. Ҳар сол намояндагони кишвари мо
дар семинар ва давраву машқҳои ҳарбӣ, ки аз ҷониби амрикоӣ ташкил карда
мешаванд, иштирок мекунанд. Аз рӯи Барномаи идоракунии содирот ва
амнияти сарҳад Ҳукумати ИМА бо мақсади мусоидат намудан ба Ҳукумати
Тоҷикистон дар мубориза бо қоҷоқи маводи ҳастаӣ ва мухаддир кӯмак
менамояд. Дар ин самт 7 санади байниҳукуматӣ имзо шудааст ва барномаҳои
дахлдор оид ба омода намудани мутахассисон, мустаҳкам намудани сарҳад,
таъмин бо техникаю таҷҳизот ва ғайра амалӣ мегарданд.
Бояд зикр намуд, ки ҳамкориҳои дуҷонибаи Тоҷикистон ва ИМА дар
самтҳои низомӣ, амниятӣ, мубориза алайҳи терроризми байналмилалӣ
яке аз бахшҳои фаъоли муносибатҳои мо ба ҳисоб рафта, сатҳи болоравии
онҳо баръало эҳсос карда мешавад. Дар ин робита, 26-27 августи соли 2015
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Фармондеҳи Фармондеҳии марказии ИМА – генерал Ллойд Ҷ. Остин III ва 1415 июни соли 2016 генерал Ҷозеф Л. Вотел, ки роҳбарии ин Маркази низомии
Амрикоро ба уҳда гирифта буд, ба Тоҷикистон ташриф оварданд. Асосгузори
сулҳу Ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ин намояндагони баландпояи низомии ИМА-ро
ба ҳузур пазируфт. Зимни мулоқот бо Президент ва роҳбарони баъзе мақомоти
қудратии кишвар масоили ҳамкории гуногунҷанбаи Тоҷикистону Амрико, пеш
аз ҳама дар соҳаҳои мудофиа ва амнияти минтақавӣ мавриди баррасӣ қарор
гирифтанд. Генералҳои Амрико ба саҳми Тоҷикистон дар таъмини амну субот
дар минтақаи Осиёи Марказӣ ва мусоидати он ба неруҳои байналмилалии
посдори сулҳ дар Афғонистон баҳои баланд доданд.
Фармондеҳони Фармондеҳии марказии ИМА бори дигар мавқеи устувори
Амрикоро дар роҳи дастгирии пайваста аз ҷаҳду талоши Тоҷикистон барои ҳифз
ва таҳкими суботи иҷтимоию сиёсӣ, таъмини рушди иқтисодӣ ва густариши
ҳамкории босамари минтақавӣ дар Осиёи Марказӣ таъкид доштанд.
Лозим ба таъкид аст, ки мақомоти марбутаи кишвар бо Фармондеҳии
Марказии Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ҳамкории зичро ба роҳ мондаанд ва дар
ин замина ҳамасола сафарҳои Фармондеҳи Фармондеҳии Марказии ИМА ба
Тоҷикистон ҷиҳати баррасии масоили низомӣ сурат мегирад.
Аз соли 1992 инҷониб кӯмаки Ҳукумати ИМА дар самти мубориза бо қочоқи
маводи мухаддир, дастгирии амният ва волоияти қонун зиёда аз $37 миллионро
ташкил додааст. Инчунин Ҳукумати ИМА ба Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи
таъмини амнияти сарҳадӣ, таҳкими бунгоҳҳои наздисарҳадӣ, омӯзондани
донишҷӯёни тоҷикистонӣ дар ИМА маблағи 58.5 млн. доллари амрикоӣ кӯмак
расондааст.
Дар муносибатҳои Тоҷикистону ИМА масъалаи вазъият дар Афғонистон
ва барқарор намудани сулҳу субот дар ин кишвари ҳамсоя яке аз самтҳои
муҳимтарин ба шумор меравад ва ИМА дар ин самт ба кишварҳои Осиёи
Марказӣ, аз ҷумла Тоҷикистон аҳамияти бештар медињад.
Бо мақсади дастгирии амалиёти зиддитеррористии ИМА дар Афғонистон
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба кишварҳои эътилофи зиддитеррористӣ бо
роҳбарии ИМА ҳарими ҳавоӣ ва зербинои рӯизаминии худро пешкаш намуд.
Инчунин аз лаҳзаи оғози амалиётҳо дар Афғонистон Ҳукумати ИМА аз
Ҳукумати Тоҷикистон дархост намуда буд, ки барои ташкил намудани транзити
бор ҷиҳати дастгирии кӯшишҳои он кишвар дар Афғонистон аз тариқи
қаламрави Тоҷикистон ба воситаи нақлиёти тиҷоратӣ иҷозат диҳад. Бори
мазкур аз хӯрокворӣ, ашёи беҳдоштӣ, маҳсулоти сохтмонӣ ва ғайра иборат буд.
Ҷониби Тоҷикистон ба ин дархост ҷавоби мусбат дод, зеро мусоидат ба амалӣ
гардидани транзити мазкур барои кишвари мо аз назари иқтисодӣ судманд
буда, ба барқарорсозии субот дар Афғонистон кӯмак менамояд ва тиҷорати
шимолу ҷанубро ба вуҷуд меорад.
Дар ин раванд ва бо мақсади беҳтар намудани имкониятҳои тиҷорат миёни
Тоҷикистону Афғонистон, ИМА зиёда аз 36 миллион доллари амрикоиро
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барои сохтмони Пули Панҷи Поён, биноҳои маъмурӣ барои сарҳадчиён
ва кормандони хадамоти гумруки Тоҷикистон сарф намудааст, ки барои
густариши муносибатҳои иқтисодию тиҷоратии Тоҷикистон ва Афғонистон
аҳамияти калон дошта, инчунин барои баромадани Тоҷикистон ба бандарҳои
обии љањон хеле муҳим мебошад.
Илова бар ин, Агентии ИМА оид ба рушди байналмилалӣ (ЮСАИД) бо
мақсади беҳдошти амнияти озуқаворӣ, тандурустӣ, маориф, илм ва ғизо бо
Ҳукумати кишвар ҳамкорӣ намуда, айни замон бо ташаббуси Ҳукумати ИМА
барномаи «Озуқа барои фардо» дар қаламрави кишвар роҳандозӣ шудааст.
Ҳадаф аз тарҳрезии ин барнома ҳалли мушкилоти амнияти озуқаворӣ буда,
Барномаи мазкур инчунин бо мақсади зиёд гардонидани истеҳсоли масолеҳи
кишоварзӣ, беҳсозии ғизои модар ва кӯдак, дастгирии амалисозии Стратегияи
миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба маориф, тандурустӣ ва ғайра ба роҳ
монда шудааст.
Масоили ҳамкориҳои минтақавӣ яке аз бахшҳои муҳими муносибатҳои
Тоҷикистон ва ИМА ба ҳисоб мераванд. Тоҷикистон борҳо таъкид намудааст,
ки ҳамкориҳои густурдаи минтақавӣ метавонанд яке аз омилҳои асосии ҳаллу
фасли мушкилоти мавҷуда ва таҳдидҳои нав дар Осиёи Марказӣ бошанд. Вобаста
ба ин, Тоҷикистон аз пешниҳоди Амрико дар мавриди рӯи кор овардани сиғаи
Мулоқоти вазирони корҳои хориҷии кишварҳои Осиёи Марказӣ ва Иёлоти
Муттаҳидаи Амрико “С5+1”, ки масъалаҳои мубрами иқтисодӣ, амниятӣ ва
ғайраро дар сатҳи минтақа ва ҷаҳон баррасӣ менамояд, истиқбол намуд.
1 ноябри соли 2015 Вазири корҳои хориҷӣ С. Аслов дар Нахустин мулоқоти
вазирони корҳои хориҷии кишварҳои Осиёи Марказӣ ва Иёлоти Муттаҳидаи
Амрико, ки дар сиғаи “С5+1” дар шаҳри Самарқанд баргузор гардид, иштирок
намуд.
Вазирони корҳои хориҷии шаш кишвар масъалаҳои тиҷорату сармоягузорӣ,
нақлиёту коммуникатсия ва гуманитарӣ, аз қабили рушди иқтисод, масоили
вобаста ба истифодаи обу энергетика, амнияту суботи минтақавӣ, ченаки
инсонӣ ва ҳамкориҳои таълимию фарҳангиро баррасӣ намуда, роҷеъ ба
мавзӯъҳои мубрами сиёсати минтақавию глобалӣ ибрози назар карданд.
Тоҷикистон умедвор аст, ки сиғаи нави ҳамкории Амрико ва кишварҳои
Осиёи Марказӣ “С5+1” ба лоиҳаҳои иқтисодии минтақа такони тоза бахшида,
барои рушду нумуи ҳама соҳаҳои ҳаётан муҳими мардуми минтақа мусоидат
хоҳад кард.
Кишварҳои мо таҳдидҳои рӯзафзуни ҷаҳонӣ, аз қабили хатарҳои терроризми
байналмилалӣ ва экстремизм, мушкилоти иқтисоди ҷаҳонӣ, тағйирёбии иқлим
ва оқибатҳои он, муҳоҷират ва ғайраро хуб дарк намуда, дар муносибатҳои
дуҷониба ва бисёрҷониба ба ин мавзӯъҳо таваҷҷуҳи хос зоҳир менамоянд.
Қобили қайд аст, ки ба роҳ мондани муносибатҳои самаровару созанда ва
тақвият додани сатҳи ҳамкориҳои Тоҷикистон ва Иёлоти Муттаҳидаи Амрико
дар доираи муносибатҳои дуҷониба ва бисёрҷониба метавонад боиси рушди
Тоҷикистон, кишварҳои минтақаи Осёи Марказӣ ва Афғонистон гардад.
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Миёни дигар кишварҳои қитъаи Амрико муносибатҳои дуҷонибаи
Тоҷикистон бо Канада беҳтар ба роҳ монда шудаанд. Муносибатҳои дипломатӣ
миёни Тоҷикистону Канада 1-уми январи соли 1992 барқарор шудаанд.
Ҳамкории тарафайн то соли 2007 тариқи Агентии рушди байналмилалии
Канада (CIDA) дар чаҳорчӯби барномаҳои соҳаи истеҳсолоти кишоварзӣ,
тандурустӣ ва маориф ҷараён доштанд. Агентӣ дар кишвар, асосан ба воситаи
Бунёди Оғохон фаъолият менамуд. Ҷониби Канада лоиҳаҳои минарӯбӣ ва дар
ш. Хуҷанд барномаҳои дастгирии шахсони маъюбро татбиқ менамояд.
26 июни соли 2009 дар Триеста дар чаҳорчӯби вохӯрии ғайрирасмии «Гурӯҳи
8» оид ба Афғонистон Вазири корҳои хориҷии Тоҷикистон бо ҳамтои худ
- Вазири корҳои хориҷии Канада Лоренсо Кэннон вохӯрӣ анҷом дод. Дар
ҷараёни суҳбат масъалаҳои ҳамкориҳои дуҷониба, ҳамдастиҳои ду кишвар
дар доираи ташкилотҳои байналмилалӣ, ташаббуси Тоҷикистону Канада дар
бобати таъмини сулҳу амният дар Афғонистон ва эҳёи иқтисодии ин кишвар
мавриди муҳокима қарор гирифта буданд.
25-26 январи соли 2010 Котиби парлумони Вазорати корҳои хориҷии Канада,
Сафири Канада дар Тоҷикистон Стефан Миллар ба Душанбе сафар намуда,
дар рафти сафар бо роҳбарияти Вазорати корҳои хориҷии Тоҷикистон доир ба
масъалаҳои рушди минбаъдаи ҳамкориҳо, амнияти минтақавӣ ва интихоботи
парлумонӣ мулоқот намуданд.
13 майи соли 2005 Ёддошти тафоҳум байни Вазорати мудофиаи Ҷумҳурии
Тоҷикистон ва Вазорати мудофиаи миллии Канада дар соҳаи тайёр кардани
кадрҳои ҳарбии қувваҳои мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Канада ба имзо
расид.
Аз соли 2005 инҷониб афсарони тоҷик дар мактабҳои ҳарбии Канада
дар доираи барномаи мусоидат ба омодагии ҳарбӣ, ки аз ҷониби қувваҳои
мусаллаҳи Канада гузаронида мешавад, таҳсил мекунанд.
Дар Канада ҷамъияти фарҳангӣ ва бурунмарзии тоҷикон фаъолият
менамояд. Аз соли 2004 ҷамъияти мазкур аз ҷониби Ҳукумати федералии
Канада ва маҳаллии Квебекаи Канада эътироф гардида, дастгирӣ мустақим
ёфта истодааст.
Тибқи манобеъи мухталиф, теъдоди тоҷикони Канада то моҳи июни соли
2015 тахминан 5 500 нафарро ташкил медиҳад.
Афзуданист, ки равобит бо дигар кишварҳои қитъаи Амрико дар ҳоли рушд
қарор доранд ва бештар бо мубодилаи паёмҳо сурат мегиранд. Дар ин росто
бояд аз Ҷумуҳурии Куба ёдовар шуд, ки мносибатҳо бо он кишвар 25-уми
марти соли 1992 барқарор шуда, моҳи марти соли 2011 Намояндаи доимии
Тоҷикистон дар СММ ба ҳайси Сафири ҷумҳурӣ дар Куба таъйин гардид.
Дар чорчӯбаи муносиботи тарафайн ва мубодилаи сафарҳо вакилони
Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 29-уми
апрел то 10 майи соли 2009 бо даъвати Донишкадаи дӯстии халқҳои Куба дар
кори бригадаи 4-уми байналмилалии ҳамраъйӣ бо Куба «Якуми май» иштирок
намуданд.
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Бояд гуфт, кишварҳои Иттиҳоди Аврупо ва қитъаи Америка аз назари
иқтисодию иҷтимоӣ ва умуман рушди инсонӣ дар ҷаҳон дар мақоми аввал
меистанд. Дар тӯли 25 сол Тоҷикистон талошҳои зиёде ҷиҳати барқарорӣ ва
тасеаи равобит бо кишварҳои фавқуззикр ба харҷ додааст, то зимни ҷалби
сармоя ба иқтисоди мамлакат, аз таҷрибаи ғании давлатдории онҳо истифода
намояд. Ин кишварҳо низ дар навбати худ оромишу амнияти пойдор ва
субот дар мавзеъгириҳои сиёсӣ аз тарафи роҳбарияти Тоҷикистонро замина
ва пойдеворе барои тақвияти муносибатҳои сиёсиву иқтисодии худ бо мо
меҳисобанд. Ин аст, ки равобити Тоҷикистон бо кишварҳои Иттиҳоди Аврупо
ва қитъаи Америка дар ҳоли густариш буда, дар оянда шоҳиди тавсеаи бештаре
хоҳад шуд.
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БОБИ 4.

РАВОБИТИ БИСЁРҶОНИБАИ
ТОҶИКИСТОН ДАР
МАСИРИ ИСТИҚЛОЛИЯТ

Д

ар шароити кунунии ҷаҳонишавї равобити байналмилалӣ ва
муносибатҳои бисёрҷониба яке аз самтҳои муҳим ва муассири
сиёсати хориҷии ҳар кишвари соҳибистиқлол маҳсуб мешавад. Аз
ин лиҳоз, коршиносони соҳа дипломатияи муосирро умдатан дипломатияи
«бисёрҷониба» арзёбӣ кардаанд. Бо зиёд шудани шумораи кишварҳои ҷаҳон
ва зарурати ширкати аксар ва ё ҳамаи онҳо дар равандҳои мураккаб ва печидаи
ҷаҳонӣ, инчунин мушкилот ва чолишҳои рӯзафзуни глобалӣ, ки ҳаллу фасли
онҳо чораандешии муштаракро дар сатҳи минтақа ва ҷаҳон тақозо менамояд,
нақши дипломатияи бисёрҷониба беш аз пеш муассиртар мегардад.
Муваффақияти сиёсати дохилӣ, таъмини рушди иқтисодӣ ва иҷтимоӣ,
таҳкими амният ва суботи кишвар ба омилҳои бурунмарзӣ сахт вобаста аст.
Аз ҷониби дигар, муваффақияти татбиқи сиёсати хориҷӣ ва таҳкими мавқеи
кишвар дар арсаи байналмилалӣ ва дар ин замина ҳифзи манфиатҳои миллӣ
дар минтақа ва ҷаҳон ба равандҳои сиёсӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоии кишвар ва
ширкати фаъолонаи қишрҳои гунонуни ҷомеа дар он равандҳо, алоќаманд
мебошад.
Таҷрибаи пешбурди сиёсати хориҷии бисёрсамтаи Тоҷикистон дар давраи
истиқлоли давлатӣ, бавижа баъди расидан ба мусолиҳаи миллӣ, нишон дод, ки
тавсеаи равобити дӯстона ва мутақобилан судманди дуҷониба бо кишварҳои
гуногун ва роҳандозии ҳамкориҳои бисёрҷониба бо онҳо дар чаҳорчуби
созмонҳои байналмилалӣ ва минтақавӣ барои рушди сиёсӣ, иқтисодиву
иҷтимоӣ ва фарҳангии кишвар, таъмини амнияту суботи миллӣ, инчунин
ҷойгоҳи муносиб ва шоиста касб кардани кишвар дар раванадҳои ҷаҳонӣ
нақши муассир доштааст.
Маҳз аз ҳамин хотир, дар фасли «Дипломатияи бисёрҷониба»-и Консепсияи
сиёсати хориҷии Тоҷикистон ба таъмини ҳамкорӣ бо созмону ниҳодҳои
байналмилалӣ, аз қабили Созмони Милали Муттаҳид, Созмони амният ва
ҳамкорӣ дар Аврупо, Созмони ҳамкории исломӣ, Созмони ҳамкории Шанхай
ва ниҳодҳои минтақавию байналмилалии молиявӣ афзалият дода шудааст.
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4,1. СОЗМОНИ МИЛАЛИ МУТТАҲИД
ВА НИҲОДҲОИ ОН
Созмони Милали Муттаҳид (СММ) – ниҳоди байналмилалест, ки дар соли
1945 таъсис ёфта, ҷойгузини Ҷомеаи Милал шуд. СММ тавассути 51 кишвар
ташкил ёфта, имрӯз 193 кишвар узви он мебошанд. СММ тақрибан шомили
ҳамаи кишварҳои мустақиле мебошад, ки аз назари байналмилалӣ ба расмият
шинохта шудаанд. Қароргоҳи СММ дар шаҳри Ню-Йорк аст. Шӯрои амният
яке аз қавитарин ниҳодҳои СММ маҳсуб ёфта, панҷ узви доимӣ дорад, ки дар
тасмимоти ин шӯро ҳаққи вето доранд.
Созмони Милали Муттаҳид, дар доираи салоҳияте, ки Оинномаи он муқаррар
кардааст, ба мақсади ҳалли мушкилот ва чолишҳои муосири марбут ба сулҳу
амният, рушди устувори иқтисодиву иҷтимоӣ, тағйирёбии иқлим, таъмин ва
риояи ҳуқуқи инсон, халъи силоҳ, мубориза бо терроризм, баробарии ҷинсӣ
(гендерӣ), амнияти озуқаворӣ, мудирияти захираҳои табиӣ, аз ҷумла дастрасӣ
ба обу беҳдошт ва энергетика қарору қатъномаҳои дахлдор қабул намуда,
раванди татбиқи онҳоро назорат ва пайгирӣ менамояд.
Равобити Тоҷикистон бо Созмони Милали Муттаҳид соли 1992 аз замони
пазируфта шудани кишвар ба узвияти ин ниҳоди байналмилалӣ оғоз ёфта,
заминаи устуворро барои тавсеаи ҳамкориҳои гуногунҷанба бо муассиса ва
ниҳодҳои тахассусии он фароҳам овардаанд. 29 январи соли 1992 дар ҷаласаи
Шӯрои Амнияти СММ қатънома роҷеъ ба тавсияи дохил шудани Ҷумҳурии

Мулоқот бо Дабири кулли Созмони Милали Муттаҳид Пан Ги Мун (Ню-Йорк, 2015)
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Тоҷикистон ба СММ ба сифати аъзо қабул шуд. 2 марти соли 1992 иҷлосияи
46-уми Маҷмаи Умумии СММ қатъномаи 46/224-ро оид ба узвияти Ҷумҳурии
Тоҷикистон дар СММ бо иттифоқи оро қабул кард.
Оғози ҳамкориҳои Тоҷикистон бо СММ ба давраи басо мушкили ҷанги
шаҳрвандӣ рост омад. Пас аз ба имзо расидани Созишномаи оташбаси муваққатӣ
ва қатъи дигар амалиёти душманона дар марзи Тоҷикистону Афғонистон ва
дар дохили кишвар дар давраи гуфтушунидҳо (Теҳрон, 17-уми сентябри соли
1994) ва баррасии гузориши Дабири кулли СММ, Шӯрои амнияти СММ 16
декабри соли 1994 (қатъномаи 968) Ҳайати СММ дар Тоҷикистон (UN Mission
to Tajikistan, UNMOT)-ро ба муҳлати шаш моҳ таҳти роҳбарии Ливиу Бота
(Руминия) таъсис дод. Вазифаҳои аввалиндараҷаи UNMOT тайи он давра аз
мусоидат ба Комиссияи муштараки назорати татбиқи Созишномаи Теҳрон ва
таъмини тамос бо тарафҳои низоъ, ҳамкорӣ бо ҳайати Конфронси амният ва
ҳамкорӣ дар Аврупо дар Тоҷикистон ва Неруҳои дастаҷамъии сулҳофари ИДМ
дар Тоҷикистон иборат буд.
Моҳи ноябри соли 1997 баъд аз ба имзо расидани Созишномаи истиқрори
сулҳ ва мусолиҳаи миллӣ дар Тоҷикистон (27 июни 1997) Шӯрои амнияти
СММ ба салоҳиятҳои UNMOT тағйирот ворид кард. Ҳайат аз ин ба баъд
дар ҳамкорӣ бо Комиссияи оштии миллӣ дар ҳалли масъалаҳои вобаста ба
татбиқи созишномаи болозикр, баргардонидани размандагони собиқ ба ҳаёти
осоишта, ҳамоҳангсозии кӯмакҳои СММ ба Тоҷикистон дар давраи гузариш
фаъолияти густурда анҷом додааст. Аз соли 1993 то анҷоми фаъолияти UNMOT
(2000) намояндагони вежаи Дабири кулли СММ ва роҳбарони UNMOT
Исмат Киттанӣ (Ироқ), Рамиро Пирис-Баллон (Уругвай), Дарко Силович
(Хорватия), Герд Меррем (Олмон), Ян Кубиш (Словакия), Иво Петров
(Булғористон) дар истиқрори сулҳ ва ризояти миллӣ дар Тоҷикистон нақши
муҳим бозидаанд. Аксари онҳо бо мукофотҳои олии Ҷумҳурии Тоҷикистон
сарфароз гардонида шуданд. Ба даст овардани оштии миллӣ дар Тоҷикистон
бо миёнҷигарии намояндагони ниҳодҳои СММ ва кишварҳои кафил ҳамчун
намунаи дипломатияи боздоранда барои кишварҳое, ки низоъҳои дохилӣ
доранд, шуда метавонад.
Бо имзои Созишномаи сиғавии мусоидат ба рушд барои давраи солҳои
1999-2000, ки баъдан то охири соли 2004 тамдид шуд, марҳилаи нави робитаҳои
фаъол ва муассири Тоҷикистон бо СММ оғоз ёфт. Татбиқи Барномаи рушд
барои солҳои 2005-2009 ва Барномаи сиғавии мусоидат ба рушд (UNDAF)
барои солҳои 2010-2015, инчунин Нақшаи амали Барномаи кишварии БР
СММ (CPAP) барои солҳои 2010-2015, ки соли 2009 ба имзо расиданд, ба
раванди воридшавии кишвар ба марҳилаи рушди устувор мусоидат кардааст.
Қайд кардан ба маврид аст, ки татбиқи ҷанбаҳои иқтисодӣ ва гуманитарии
ҳамкории СММ бо Ҳукумати Тоҷикистон пеш аз ҳама тавассути Намояндагии
БР СММ дар Тоҷикистон сурат мегирад. Намояндагии БРСММ дар Душанбе
моҳи декабри соли 1993 таъсис ёфта, дар ибтидо фаъолияти он асосан ба
расонидани кӯмакҳои башардӯстона ҳамчун вокуниш ба эҳтиёҷоти фаврии
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кишвар равона шуда буд. Дар давраи баъдинизоӣ БР СММ дар таҳкими
иқтидору захираҳо ва васеъ намудани имкониятҳои кишвар бобати ноил
шудан ба ҳадафҳои рушд дар доираи уҳдадориҳои байналмилалӣ, ки аз ҷониби
Ҷумҳурии Тоҷикистон қабул шудаанд, аз ҷумла дар чаҳорчӯби “Ҳадафҳои
Рушди Ҳазорсола” (то соли 2015) ва Ҳадафҳои Рушди Устувор (то соли 2030)
нақши арзанда дорад.
Дар ин замина, афзалиятҳои стратегии кишвар дар ду санади муҳими СММ
– Барномаи сиғавии СММ оид ба рушд барои солҳои 2016-2020 (UNDAF) ва
Барномаи кишварии БРССМ барои солҳои 2016-2020, ки соли 2015 ба имзо
расидаанд, ба таври возеҳ инъикос ёфтаанд. Ҳадафи асосии барномаи мазкур
– расидан ба сатҳи баланди рушди иҷтимоиву иқтисодии мардуми кишвар, аз
ҷумла таҳкими сохтори иҷтимоии кишвар, коҳиши нобаробарии имкониятҳои
иқтисодии қишрҳои гуногуни аҳолӣ, рушди инноватсионии кишвар,
мудирияти босамари захираҳои энергетикӣ, тавсеаи шабакаҳои нақлиёт, аз
ҷумла рушди «гузаргоҳҳо»-и нақлиётӣ байни минтақаҳои кишвар ва таъмини
шароити мусоид барои рушди инсонӣ мебошад.
Барномаи UNDAF бо маблағи беш аз 400 млн. доллари ИМА тарҳрезӣ
гардидааст, ки барои рушди соҳаҳои иҷтимоию иқтисодии Тоҷикистон, ба
монанди беҳтар намудани идоракунӣ ва таъмини волоияти қонун, кӯмак ба
гурӯҳҳои осебпазири аҳолӣ, дастрасии баробар ба ҳуқуқ ва хизматрасониҳо,
баланд бардоштани сатҳи некӯаҳволии аҳолӣ тавассути дастгирии рушди
соҳибкорӣ, ташкили ҷойҳои нави корӣ, баланд бардоштани қобилияти давлат
дар мудирияти пайомадҳои буҳрони молиявии ҷаҳонӣ нигаронида шудааст.
Бояд тазаккур дод, ки тайи солҳои ахир Тоҷикистон ва СММ дар татбиқи
Ҳадафҳои рушди ҳазорсола (ҲРҲ) ҳамкории созанда доштааст. СММ дар
таъмини рушди иқтисодии Тоҷикистон, ки яке аз кишварҳои «озмоишӣ» дар
татбиқи ҲРҲ маҳсуб меёфт, ба Ҳукумати кишвар мусоидат кардааст. Масалан,
дар давоми солҳои 2010-2014 дар доираи ҳамкории Тоҷикистон бо 23 муассисаи
Созмони Милали Муттаҳид, аз ҷумла, бо БР СММ, зиёда аз 100 барномаву
лоиҳаҳои марбут ба ислоҳоти соҳаҳои маориф, тандурустӣ, ҳифзи иҷтимоӣ,
кишоварзӣ, мудирият ва рафъи оқибати офатҳои табиӣ ва ғайра (ба маблағи
346 миллион доллари ИМА) амалӣ шудаанд.
Ба ҳайси кишвари «озмоишӣ» Тоҷикистон яке аз аввалин кишварҳое буд,
ки бо кумаки СММ раванди татбиқи Ҳадафҳои Рушди Ҳазорсола ҳамаҷониба
мавриди арзёбӣ қарор гирифт. Дар натиҷа, дар баробари Стратегияи миллии
рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи 2006-2015, Стратегияи паст
кардани сатҳи камбизоатӣ барои давраҳои 2006-2008 ва 2010-2012 қабул ва
татбиқ гардид, ки бешубҳа, ба рушди устувор ва баланд бардоштани сатҳ ва
сифати зиндагии мардум мусоидат намуд. Ҳамин тавр, бо дастгирии БР СММ
Стратегияи миллии рушди кишвар барои солҳои 2006-2015, ки дар ҳамкорӣ
бо коршиносони СММ ва бо дарназардошти ҳама ҷанбаҳои муҳими ҲРҲ
таҳия гардида буд, моҳи декабри соли 2005 дар Созмони Милали Муттаҳид дар
Тоҷикистон муаррифӣ гардид.
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Моҳи сентябри соли 2015 дар Ню- Йорк дар ҳошияи Саммити рушди
устувори СММ 17 ҳадафи рушди устувор (ҲРУ) иборат аз 169 вазифа тасдиқ
шуданд. Тибқи қарордодҳои Саммити мазкур ба кишварҳои узви СММ тавсия
шудааст, ки бар пояи ҲРУ стратегияҳои миллии худро бо дарназардошти
хусусиятҳои миллӣ таҳия намуда, дар татбиқи он ҳадафҳо саҳм гузоранд. Аз ин
лиҳоз, дар марҳилаи кунунӣ бо дастур ва роњнамоии Пешвои миллат, муњтарам
Эмомалї Рањмон Ҳукумати Тоҷикистон ҳамкории судмандро бо СММ, ба вежа
БР СММ ва дигар ниҳодҳои байналмилалӣ ҷиҳати таҳия ва қабули Стратегияи
миллии рушди Тоҷикистон то соли 2030 идома дода истодааст.
Давраи муҳим ва таърихие, ки ба ширкати фаъолонаи кишвар дар умури
СММ ва саҳмгузории Тоҷикистон дар равандҳои ҷаҳонӣ оғоз бахшидааст,
роҳандозии ташаббуси Президенти кишвар оид ба эълон намудани 2003 соли
байналмилалии оби тоза ва қабули қатъномаи Маҷмаи умумии СММ роҷеъ
ба ин мавзуъ мебошад. Силсилаиқдомҳои минбаъдаи Президенти Љумњурии
Тоҷикистон дар ин раванд, аз қабили эълони Даҳсолаи байналмилалии
амал «Об барои ҳаёт» ва «Соли байналмилалии ҳамкорӣ дар соҳаи об, 2013»
идомаи ширкати фаъолонаи кишвар дар татбиқи “Рӯзномаи об”-и СММ
маҳсуб мешаванд. Дар чаҳорчӯби иқдомоти номбурда, ҳайатҳои воломақоми
Тоҷикистон дар ҳамоишҳои сатҳи ҷаҳонӣ ширкати фаъол намуда, пойтахти
кишвар чорабиниҳои байналмилалии сатҳи баландро бахшида ба самтҳои
гуногуни мудирияти захираҳои об мизбонӣ кардааст.
Зимни иҷлоси 63-юми Маҷмаи Умумии СММ Президенти Тоҷикистон
Эмомалӣ Раҳмон бо муроҷиат ба ҳамаи кишварҳои аъзои СММ, созмонҳои
байналмилалӣ доир ба таъсис додани гурӯҳи тахассусӣ ё комиссияи СММ
оид ба ҳамоҳангсозии фаъолияти вобаста ба ҳалли мушкилоти ҳавзаи баҳри
Арал баромад карда, лоиҳаи қатъномаи МУ СММ «Оид ба додани мақоми
нозир ба Бунёди байналмилалии наҷоти Арал дар Маҷмаи Умумии СММ»-ро
пешниҳод намуд, ки дар иҷлоси 63-юми МУ СММ қабул шуд. Ғайр аз ин, бо
ибтикори Президенти Љумњурии Тоҷикистон - кишвари ташаббускори Соли
байналмилалии оби тоза ва Даҳсолаи байналмилалии амал «Об барои ҳаёт 2005-2015», дар соли 2010 қатъномаи нави МУ СММ - «Соли байналмилалии
ҳамкориҳои об -2013» бо иттифоқи оро қабул гардид. Дар ин росто, бо њидояти
Президенти Тоҷикистон баргузории Конфронси байналмилалии сатҳи баланд
оид ба ҳамкорӣ дар соҳаи об (20-21 августи соли 2013, ш. Душанбе), Муколамаи
интерактивии сатҳи баланди иҷлосияи 69-уми Маҷмаи Умумии СММ (22
марти соли 2015, ш. Ню-Йорк) ва Конфронси байналмилалии сатҳи баланд
оид ба татбиқи Даҳсолаи байналмилалии амал “Об барои ҳаёт”, 2005-2015 (911 июни соли 2015, ш. Душанбе) нақши арзанда бозиданд.
Боиси қайд аст, ки бо мақсади ширкат дар Муколамаи интерактивии сатҳи
баланди иҷлоси 69-уми Маҷмаи Умумии СММ бахшида ба арзёбии фарогири
дастовардҳо дар раванди татбиқи Даҳсолаи байналмилалии амал “Об барои
ҳаёт”, 2005-2015, ки 30 марти соли 2015 баргузор гардид, ҳайати Ҷумҳурии
Тоҷикистон таҳти сарварии Вазири корҳои хориҷии кишвар С. Аслов ба ш.
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Ню-Йорк сафари корӣ анҷом дода, зимни он оид ба диди Тоҷикистон дар
тарҳрезии мақсаду вазифаҳои нав дар чаҳорчӯби ҳадафҳои рушди устувор
ва барномаи рушди баъди соли 2015 маърӯза намуд. Чорабинии охирин дар
раванди амалисозии Қатъномаи Маҷмаи Умумии СММ A/RES/69/215 таҳти
унвони “Даҳсолаи байналмилалии амал “Об барои ҳаёт”, 2005-2015 ва талошҳои
минбаъда ҷиҳати дастрасӣ ба рушди устувори захираҳои об, Конфронси
байналмилалии сатҳи баланд оид ба татбиқи Даҳсолаи байналмилалии амал
“Об барои ҳаёт” (2005-2015) 9-11 июни соли 2015 дар шаҳри Душанбе баргузор
гардид, ки дар он Дабири кулли СММ Пан Ги Мун, сарвазирони кишварҳои
Покистон, Афғонистон, Қирғизистон, Габон ва намояндаҳои зиёда аз 100
кишвар ва 80 созмони байналмилалӣ ширкат намуданд. Қобили қайд аст, ки
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Ҷаноби Олӣ, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон
дар рафти суханронии хеш дар Конфронси мазкур таваҷҷуҳи ҳозиринро
ба ташаббуси нави Тоҷикистон – Даҳсолаи байналмилалӣ таҳти шиори
“Об барои рушди устувор” ҷалб намуда, иброз дошт, ки ба мақсади ҳалли
масъалаҳои дастрасии ҳамагонӣ ба об ва беҳдошт ҷаҳду талошҳои муттаҳидона
ва андешидани тадбирҳои оҷил ва дарозмуддат заруранд. Бояд тазаккур дод, ки
ташаббуси нави Тоҷикистонро бори аввал Президенти кишвар зимни ширкат
дар Форуми 7-уми умумиҷаҳонии об моҳи апрели соли 2015 дар шаҳри Тэгуи
Ҷумҳурии Корея эълом дошта буд.
Аз 21-уми сентябр то 3-юми октябри соли 2015 ҳайати баландпояи
Тоҷикистон таҳти сарварии Президенти кишвар дар Саммити ҳадафҳои рушди
устувор ва мубоҳисаҳои умумии иҷлоси 70-уми Маҷмаи Умумии СММ ширкат
кард. Дар чаҳорчӯби сафари мазкур 27-уми сентябри ҳамон сол бо ташаббуси
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳошияи Саммити рушди устувори СММ Чорабинии
сатҳи баланд дар мавзӯи «Ҳавасмандгардонии раванди татбиқи амалӣ ва дастёбӣ
ба Ҳадафҳои рушди устувор дар соҳаи об» баргузор гардид, ки мизбонии онро
ҷониби Тоҷикистон таҳти сарварии Президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ
Раҳмон бар уҳда дошт.
Давраи муҳими ҳамкории Тоҷикистон ва СММ мулоқоти Президенти
Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон бо Дабири кулли СММ Пан Ги Мун буд, ки
27-уми сентябри соли 2015 дар шаҳри Ню-Йорки ИМА дар ҳошияи Саммити
ҷашнии 70-солагии Созмони Милали Муттаҳид сурат гирифт ва дар рафти он
масоили ҳамкории гуногунпаҳлӯи Тоҷикистон бо Созмони Милали Муттаҳид
баррасӣ шуданд.
Яке аз самтҳои муҳими ҳамкорињои бисёрљонибаи Тољикистон пешгирии
гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир мебошад. Дар ин самт ҳамкории
Тоҷикистон аз соли 1993 бо Намояндагии минтақавии Департаменти СММ оид
ба маводи мухаддир ва ҷинояткорӣ дар Осиёи Марказӣ - UNODC (дафтараш дар
шаҳри Тошканд) шурӯъ шуд.
UNODC дар масъалаи мубориза ба муқобили гардиши ғайриқонунии
маводи мухаддир ва ҷинояткории байналмилалӣ дар ҷаҳон пешсаф буда,
дар тамоми минтақаҳои олам тавассути шабакаҳои васеи дафтарҳои саҳроӣ
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фаъолият дорад. Ба UNODC ҷиҳати мусоидат ба кишварҳои аъзо дар мубориза
бо гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир, ҷинояткорӣ ва терроризм ваколат
дода шудааст.
Ҳадафи асосии UNODC дар Осиёи Марказӣ таҳкими зарфияти мубориза
бар зидди гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир, кӯмаки техникӣ, татбиқ
ва маблағгузории барномаҳои миллӣ дар самти мубориза бо қочоқи маводи
нашъаовар, таҳлили амалиётҳои муштараки кишварҳои Осиёи Марказӣ,
назорати сарҳадӣ дар чаҳорчӯби барномаҳои минтақавӣ мебошад. Сохтор ва
барномаҳои асосии UNODC дар минтақа Маркази минтақавии ҳамоҳангсозии
иттилоотии Осиёи Марказӣ оид ба мубориза бо муомилоти ғайриқонунии
воситаҳои нашъадор, моддаҳои психотропӣ ва прекурсорҳои онҳо (CARICC) ва
Барномаи минтақавии мубориза бар зидди маводи мухаддир барои Афғонистон
ва кишварҳои ҳамсояи он мебошанд.
Тоҷикистон дар “Масири Шимол”-и гардиши ғайриқонунии маводи
мухаддир қарор дошта, ба таъсири манфии он дучор гардидааст. Барои
муқовимат бо қочоқи ғайриқонунии маводи мухаддир фаъолияти мураттаб ва
муассири мақомоти ҳифзи ҳуқуқи Тоҷикистон ниҳоят муҳим арзёбӣ мегардад.
Бинобар ин, 15 сол қабл бо дастгирии UNODC Агентии назорати маводи
нашъаовари назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис ёфт, ки дар
масъалаи мубориза бар зидди гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир дар
“Масири Шимол” нақши муҳим мебозад.
27 майи соли 2015 бо ташаббуси Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар
шаҳри Душанбе Конфронси байналмилалии сатҳи баланд оид ба масъалаи
таҳдиди маводи нашъадор баргузор гардид. Дар фарҷоми Конфронси мазкур
Изҳороти муштарак қабул гардид, ки дар он як қатор пешниҳодҳо, аз ҷумла
ташаббуси навбатии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи эълон
кардани солҳои 2016-2020 “Панҷсолаи чораҳои глобалӣ оид ба пешгирии
нашъамандӣ ва тарғиби тарзи ҳаёти солим” дарҷ гардидааст.
Дар самти ҳамкориҳо бо Раёсати СММ оид ба ҳамоҳангии масъалаҳои
гуманитарӣ (UNОСНА) 28-30-юми июли соли 2015 дар шаҳри Душанбе бо
ибтикори дафтари минтақавии ниҳоди мазкури СММ барои кишварҳои Осиёи
Марказӣ ва Қафқоз ва дар ҳамкорӣ бо Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаласаи
машваратии минтақавӣ барои кишварҳои Осиёи Марказӣ ва Ҷанубӣ ҷиҳати
омодагӣ ба Саммити ҷаҳонии башардӯстона (Истамбул 2016) баргузор гардид,
ки дар он 120 намоянда аз 16 кишвари Осиёи Ҷанубӣ ва Марказӣ (Афғонистон,
Бангладеш, Бутан, Эрон, Ҳиндустон, Қазоқистон, Қирғизистон, Молдив,
Непал, Покистон, Шри-Ланка, Русия, Туркия, Туркманистон ва Ӯзбекистон)
ширкат карданд. Ширкаткунандагони ҷаласа назару пешниҳодоти худро
роҷеъ ба рӯзномаи Саммити ҷаҳонии башардӯстона, ки моҳи майи соли 2016
дар шаҳри Истамбул баргузор гардид, ироа намуданд. Хулосаи машваратҳо аз
ҷониби дафтари минтақавии UNОСНА барои кишварҳои Осиёи Марказӣ ва
Қафқоз ба котиботи Саммити башардӯстона ирсол гардид.
Бо розигии Президенти кишвар ҷониби Тоҷикистон раёсати Барномаи
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махсуси СММ барои иқтисодиёти кишварҳои Осиёи Марказӣ (СПЕКА)-ро барои
соли 2015 ба дӯши худ гирифт. 10-12 ноябри соли 2015 дар шаҳри Душанбе
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар якҷоягӣ бо Комиссияи иқтисодии СММ
барои Аврупо (UNECE) ва Комиссияи иқтисодӣ ва иҷтимоии СММ барои
Осиё ва Уқёнуси Ором (UNESCAP) ҷаласаи 10-уми Шӯрои роҳбарикунандаи
Барномаи махсуси СММ барои иқтисодиёти кишварҳои Осиёи Марказӣ
(СПЕКА) ва Форуми иқтисодии СПЕКА “Мусоидат ба раванди татбиқ ва
пайгирии Рӯзномаи рушди устувор дар минтақаи СПЕКА то соли 2030”-ро
баргузор намуд.
Дар ҷаласаи СПЕКА зиёда аз 100 нафар намояндагони созмонҳои
байналмилалӣ, коршиносони вазорату идораҳои дахлдори ҷумҳурӣ, инчунин
корпуси дипломатӣ ва институтҳои молиявии муқими Ҷумҳурии Тоҷикистон
иштирок доштанд. Ҷаласа аз 6 панел: Рушди иқтисод ва савдо; беҳтар кардани
шабакаи нақлиётӣ (мусоидат ба кишварҳои Осиёи Марказӣ, ки дастрасӣ ба баҳр
ва бозорҳои ҷаҳонӣ надоранд); паст кардани хавфи офатҳои табиӣ; захираҳои
обию энергетикӣ; ҷалби созмонҳои минтақавӣ, ҷомеаи гражданӣ ва иттиҳоди
академикӣ барои иштирок дар фаъолияти СПЕКА; рушди маблағгузорӣ
(имкониятҳое, ки аз ҷониби Барномаи фаъолияти Аддис Абеба пешниҳод
шуданд), иборат буда, зимни он намояндагони вазорату идораҳои дахлдори
кишвар маъруза карданд ва дар мубоҳисаҳо фаъолона ширкат варзиданд. Дар
фароварди он Эъломияи ҷаласа қабул гардид.
Дар мулоқоти Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон бо
муовини Дабири кулл, котиби иҷроияи Комиссияи иқтисодии Созмони
Милали Муттаҳид барои Аврупо Кристиан Фрис Бах, ки 10 майи соли 2015
доир гардид, ҷанбаҳои гуногуни ҳамкории иқтисодию иҷтимоии Тоҷикистону
Созмони Милали Муттаҳид баррасӣ шуд. Тавре зикр гардид, расидан ба бисёр
ҳадафҳои рушди устувор, ки аз Ҳадафҳои Рушди Ҳазорсола ва барномаҳои
дигари глобалӣ бармеоянд, ба татбиқи босамари лоиҳаҳои иҷтимоию иқтисодӣ
бастагӣ дорад. Кристиан Фрис Бах ба пешсафии Тоҷикистон дар ҳалли масоили
ҷаҳонии вобаста ба об ва пуштибонии кишвари мо аз ташаббусҳои созанда
барои таъмини дастрасии ҳамагонӣ ба нерӯи барқ аз тариқи рушди энергетикаи
сабз ва пешгирӣ аз гармшавии иқлими сайёра тавассути ба роҳ мондани
иқтисоди сабз баҳои баланд дода, изҳори боварӣ намуд, ки амалӣ намудани
тадбирҳои якҷоя ба ҳалли бисёр мушкилоти минтақаи Осиёи Марказӣ ва ҳам
кулли ҷаҳон мусоидати фаъол мекунад. Сарвари давлат Эмомалӣ Раҳмон ба
Комиссияи иқтисодии Созмони Милали Муттаҳид барои саъю талошҳояш
ҷиҳати татбиқи силсилаи лоиҳаҳо, аз ҷумла “Арзёбии эҳтиёҷоти Тоҷикистон
дар соҳаи савдо”, “Арзёбии рушди инноватсионии Тоҷикистон”, лоиҳаи марбут
ба таҳкими иқтидори соҳаи истеҳсоли нерӯи барқ аз манбаъҳои тозаи экологӣ
ва рушди бахши обу энергетика арзи сипос намуд. Зимни суҳбати пурмуҳтаво
ҳарду ҷониб ҳавасмандии худро ба густариши бештари робитаҳо дар оянда таъкид
доштанд.
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Фаъолияти Хазинаи кӯдакони СММ (ЮНИСЕФ) дар Тоҷикистон моҳи
августи соли 1994 бо имзои Созишномаи ҳамкорӣ миёни Ҳукумати ҶТ ва
ЮНИСЕФ оғоз гардид. Барномаи кишварии ҳамкорӣ миёни Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ЮНИСЕФ барои солҳои 1995-1999 ба кам кардани
муриши кӯдакон ва модарон, беҳбуди шароити таълими кӯдакон, баланд
бардоштани сатҳи хабардории ҷавонон оид ба мушкилоти ВИЧ/СПИД ва
ҳавасмандгардонии тарзи ҳаёти солим равона шуда буд. Дар чаҳорчӯби барнома
дар соли 1997 Кумитаи миллии ҳамоҳангсозӣ оид ба пешгирии паҳншавии
ВИЧ/СПИД таъсис дода шуд, ки ба он намояндагони вазорату идораҳо,
созмонҳои маҳаллии ғайриҳукуматӣ ва БРСММ таҳти роҳбарии муовини
Сарвазири Тоҷикистон дохил шуданд.
Моҳи апрели 2000 барномаи дуюми кишварӣ ва Нақшаи асосии амал
барои солҳои 2000-2004 ба имзо расид, ки лоиҳаҳои мададрасонӣ ба Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳамёрони он дар ҳифз ва татбиқи ҳуқуқҳо, таъмини
инкишофи кӯдак, бартарафсозии табъиз нисбат ба занону кӯдакон ва ғайраро
дар бар мегирифт. Соли 2001 бо дастгирии ЮНИСЕФ ва тавсияи Кумитаи
СММ оид ба ҳуқуқи кӯдак Комиссияи миллӣ оид ба ҳуқуқи кӯдак таъсис дода
шуд. Дар ҳошияи шарокат бо Эътилофи глобалӣ оид ба масъалаҳои моякӯбӣ
ва эмгузаронӣ ЮНИСЕФ барои татбиқи барномаи миллии эмгузаронӣ
ваксинаҳоро таъмин мекард. Дар натиҷаи ин тадбирҳо фарогирии моякӯбӣ аз
сурхча ва моякӯбии ҳаматарафа ба 84 фоиз расид.
Бо кӯмаки Вазорати тандурустии Ҷопон, марказҳои Иёлоти Муттаҳидаи
Амрико оид ба нобудсозӣ ва пешгирии касалиҳо ва Созмони умумиҷаҳонии
тандурустӣ (СУТ) соли 2002 Тоҷикистон ба қатори давлатҳои озод аз вируси
бемории фалаҷи атфол (полиомиелит) дохил шуд. Бо дастгирии марказҳои
Иёлоти Муттаҳидаи Амрико оид ба нобудсозӣ ва пешгирии касалиҳо ва
Агентии ИМА оид ба рушди байналмилалӣ (ЮСАИД) ҳамчунин нақшаи
тадбирҳо доир ба таъмини мониторинги муриши тифл матраҳ гардид. Соли
2002 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба йодноккунии намак қабул гардид.
ЮНИСЕФ оид ба таъмини ҳамаи кӯдакони то синнии панҷсолагӣ бо витамини
А дар ҳошияи иқдоми рафъи камбуди витаминҳо дар соли 2003 талош варзид ва
ба азнавсозии кори муассисаҳои бачагонаи тарбиявӣ мусоидат намуд.
Дар ин давра татбиқи барномаи сеюми кишварӣ низ барои солҳои
2005-2009 ба роҳ монда шуд. Мӯҳтавои барнома бо муқаррароти Нақшаи
миёнамуддати стратегии ЮНИСЕФ муайян карда шуд, ки бо Ҳукумати
Тоҷикистон ва ҳамёрон аз СММ зимни конфронси миллӣ оид ба масъалаҳои
кӯдакон моҳи декабри соли 2003 мувофиқа ва моҳи марти соли 2004 тасдиқ
шуда буд.
Дар охири соли 2008 лоиҳаи барномаи кишварӣ барои солҳои 2010-2015
бо мақсади ҳамкории Ҳукумати Тоҷикистон ва ЮНИСЕФ омода шуд. Моҳи
декабри соли 2009 Барномаи нави кишварӣ барои солҳои 2010-2015 ва Нақшаи
амал оид ба татбиқи Барномаи кишварӣ барои солҳои 2010-2015 ба имзо расид.
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Барномаи умумиҷаҳонии озуқавории (БУО) СММ фаъолияти худро дар
Тоҷикистон соли 1993 тавассути расонидани кӯмаки фавқулода барои рафъи
оқибатҳои ҷанги шаҳрвандӣ оғоз намуд. Дар давраи аз соли 1993 то соли
1999 БУО кӯмаки озуқавории гуногунро дар ҳаҷми қариб 120 ҳазор тонна ба
маблағи 60 миллион доллар тақсим кард. Аз моҳи июли соли 1999 то июли
соли 2001 БУО СММ амалиёти якуми худро оид ба расонидани кумаки доимӣ
ба аҳолии камбизоат гузаронид, ки зиёда аз 52 ҳазор тонна озуқаворӣ ба
воситаи барномаҳои «Озуқаворӣ бар ивази меҳнат», «Ғизодиҳии мактабӣ» ва
ғайра ба аҳолӣ тақсим карда шуд. Соли 2003 Созишномаи асосӣ байни БУО
ва Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон омода ва имзо шуд, ки пойгоҳи ҳуқуқиро
барои фаъолияти БУО СММ дар Тоҷикистон танзим менамояд.
Соли 1992 Тоҷикистон аъзои Созмони Умумиҷаҳонии Тандурустӣ (СУТ) шуд
ва ба Шуъбаи минтақавии аврупоӣ бо 53 кишвари аъзои дигар шомил гардид.
Самтҳои афзалиятноки фаъолияти дафтар дар Созишномаҳои дусола оид ба
ҳамкорӣ байни Шӯъбаи минтақавии аврупоии СУТ ва Вазорати тандурустии
Тоҷикистон муайян шудаанд. Дар чаҳорчӯби чунин Созишномаҳо кумаки
техникиву молиявӣ аз рӯи самтҳои афзалиятнок ва дар ҳолатҳои фавқулода дар
робита ба барангезиши касалиҳо ё офатҳои табиӣ, расонида мешавад.
Дар давраи аз соли 1993 то соли 2009 Созишномаҳои дусола оид ба ҳамкории
Вазорати тандурустӣ бо Шуъбаи минтақавии аврупоии СУТ самтҳои зерин, аз
ҷумла ислоҳоти бахши тандурустӣ, мустаҳкамкунии саломатии модар ва кӯдак,
мубориза бо касалиҳои сироятӣ, дастгирии сиёсат ва стратегияи тандурустӣ,
ҳамоҳангсозии фаъолияти башардӯстонаи созмонҳои байналхалқӣ, таҳкими
низомҳои иттилоотӣ, мубориза бар зидди табларзаро дар бар мегирифтанд.
Дастовардҳои асосии ин самт дар қабули «Консепсияи ислоҳоти соҳаи
тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон то соли 2010» ва «Стратегияи рушди
соҳаи тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон то соли 2010», иштирок дар таҳияи
Стратегияи миллии рушд, Стратегияи паст кардани сатҳи камбизоатӣ,
стратегияи фарогири рушди саломатӣ барои солҳои 2010-2020 зоҳир мешаванд.
Дар натиҷаи ҳамкории СУТ ва Вазорати тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон
нобуд сохтани фалаҷи атфол, бартарафсозии барангезишҳои эпидемии хуноқ,
табларза ва сурхча, кам кардани касалиҳои домана, коҳиши сатҳи муриш аз
чунин касалиҳо имконпазир шуд.
Дар айни ҳол, самтҳои асосии фаъолияти СУТ дар Тоҷикистон дар заминаи
кӯмак ба Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон
дар рушди минбаъдаи сиёсати тандурустӣ ва низомҳои тандурустӣ; рушди
иқтидори кадрии низомҳои тандурустӣ; инкишофи хадамоти беморхонаҳо;
дастгирии хизматрасониҳо ба модарон ва кӯдакон; мубориза бар зидди
касалиҳои сироятӣ ва ғайра арзёбӣ мегардад. Дар чаҳорчӯби Созишномаҳои
дусола оид ба ҳамкорӣ барномаҳои «Ҳамоҳангсозӣ», «Сиёсати тандурустӣ»,
«Зукоми парранда», «Табларза» ва дигар санадҳо татбиқ шуда истодаанд.
Боиси хушнудист, ки зимни ҷаласаи 65-уми Кумитаи минтақавии СУТ (1417 сентябри соли 2015, ш. Вилнюси Литва) кишвари мо дар қатори 4 кишвар
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аз миёни 53 кишвари аъзо, ба Кумитаи доимии минтақавии Аврупоӣ (ПКРК)
барои давраи солҳои 2015-2018 интихоб шуд. Рӯйдоди мазкур, бе шубҳа, боиси
афзоиши эътибори Тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ гардид.
Тоҷикистон нақши пешбари СММ-ро дар мубориза алайҳи савдои
ғайриқонунии силоҳи сабуки оташфишон (ЯСО) дастгирӣ менамояд ва ба
татбиқи Барномаи амал оид ба пешгирӣ ва қатъ кардани савдои ғайриқонунии
он дар ҳамаи ҷанбаҳояш, таҳкими ҳамкории байналмилалӣ дар қатъ кардани
фаъолияти ғайриқонунии тиҷорат ва истеҳсоли ғайриқонунии силоҳ, ҳамчунин
дар таъмини мудирияти муассири захираҳо таваҷҷӯҳи зиёд зоҳир мекунад.
Тоҷикистон кӯшишҳои ҷомеаи байналмилалиро дар таъмини манъи қатъии
минаҳои зиддипиёдагард ҳаматарафа дастгирӣ менамояд, муқаррароти умумии
Конвенсия оид ба манъи истифода, захира, истеҳсол ва интиқоли минаҳои
зиддипиёдагард ва нобудсозии онҳо (Конвенсияи Оттава)-ро риоя мекунад
ва ҳар сол ба Дабири кулли СММ маълумотро оид ба вазъи хатари минаҳо
пешниҳод менамояд. Нобудсозии тамоми захираҳои минаҳои зиддипиёдагард
дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон таъмин карда шудааст.
Кишвари мо ҷонибдори минтақаи аз мина озоди Осиёи Марказӣ (Осиёи
Марказии озод аз хатари минаҳо) мебошад ва ба ҳамкорӣ дар андешидани
чораҳои амалӣ оид ба тоза кардани қаламрави минадори минтақа ва ҳалли
дигар масъалаҳои марбут ба оқибатҳои минагузорӣ даъват менамояд.
Тоҷикистон қатъиян зидди терроризми байналмилалӣ дар ҳамаи шаклҳояш
буда, муттаҳидсозии талошҳои ҷомеаи байналмилалиро дар сатҳи глобалӣ,
минтақавӣ ва миллӣ ҷонибдорӣ менамояд. Ҷумҳурии Тоҷикистон қатъномаи
Шӯрои Амнияти СММ 1267, 1373, 1540, 1566, 1617 ва ғайра, Стратегияи
зиддитеррористии глобалии СММ-ро дастгирӣ намудааст.
Қайд кардан ба маврид аст, узвият дар ниҳодҳои интихобии СММ ба обрӯву
эътибори байналмилалии кишвар афзуда, ҷиҳати амалӣ гаштани иқдомоти
ҷаҳонии он мусоидат менамояд. Айни ҳол Тоҷикистон узви Комиссияи маводи
мухаддир (барои давраи солҳои 2014-2017) ва Комиссияи мақоми занон (барои
давраи солҳои 2014-2018), ниҳодҳои тобеи Шӯрои иқтисодӣ ва иҷтимоии СММ
мебошад.
14 июни соли ҷорӣ зимни интихоботи аъзои нави Шӯрои иқтисодӣ ва
иҷтимоии СММ (ECOSOC) Тоҷикистон бо 183 овоз бори аввал ба ҳайси
узви сохтори мазкури СММ барои давраи солҳои 2017-2018 интихоб гардид.
30 июни соли 2016 номзадии Намояндаи доимии Тоҷикистон дар СММ ба
вазифаи Муовини Раиси ECOSOC барои соли 2017 аз ҷониби гуруҳи Осиё ва
Уқёнуси Ором дастгирӣ ёфт.
Қобили тазаккур аст, ки ECOSOC ба сифати ташкилоти асосии
Созмони Милали Муттаҳид масъули ҳамоҳангии фаъолияти 14 муассисаи
махсусгардонидашудаи СММ, 9 комиссияи босалоҳият ва 5 комиссияи
минтақавӣ дар соҳаи иқтисодӣ ва иҷтимоӣ ба ҳисоб рафта, ба рушди иқтисодӣ
ва иҷтимоии кишварҳои узви созмон, аз ҷумла баланд бардоштани сатҳи
зиндагии аҳолӣ, инчунин дарёфти роҳҳои ҳалли мушкилоти байналмилалӣ

156
https://bikhon.tj/

дар соҳаи иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва тандурустӣ мусоидат мекунад. Тоҷикистон
Шӯрои иқтисодӣ ва иҷтимоиро минбари асосии байниҳукуматӣ барои баҳс
дар атрофи масоили иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва экологӣ дониста, хоҳони тақвияти
нақши ин созмон дар ҳамоҳангсозии сиёсат ва фаъолият барои ҳалли масоили
фавқуззикр, инчунин расидан ба ҳамбастагии мутавозини се бахши рушди
устувор мебошад.
Ҳоло Тоҷикистон ҳамкориҳои фаъолонаро бо созмонҳо, ниҳодҳо ва
муассисаҳои тахассусии СММ тақвият мебахшад. Айни ҳол намояндагиҳои
кишварии ниҳодҳои вежаи СММ, аз қабили Барномаи рушди СММ, Раёсати
комиссари олии СММ дар умури паноҳандагон, Хазинаи кӯдакони СММ,
Барномаи минтақавии Раёсати СММ оид ба маводи мухаддир ва ҷиноят,
Барномаи ҷаҳонии озуқаворӣ, Созмони ҷаҳонии тандурустӣ, Созмони
озуқаворӣ ва кишоварзӣ, инчунин намояндагиҳои ниҳодҳои байналмилалии
молиявӣ, аз қабили Бонки ҷаҳонӣ, Хазинаи байналмилалии асъор (ХБА),
Бонки бозсозӣ ва рушди Аврупо ва Бонки рушди Осиё фаъолият мекунанд.
Бо назардошти авлавиятҳои ҷории Тоҷикистон ва сатҳи рушди иҷтимоиву
иқтисодии кишвар, мусоидат намудан ба иҷрои мукаммал ва муассири
қарорҳои ҳамоишу конфронсҳои байналмилалии СММ, ба вежа Рӯзномаи
ҷаҳонии рушди устувор (то соли 2030), Нақшаи амали Аддис-Абеба оид ба
маблағгузорӣ барои рушд, Чаҳорчӯби амалиёти Сендай барои коҳиши хатарҳои
табиӣ, Созишномаи иқлими Порис, инчунин Конфронси байналмилалии
сатҳи баланд оид ба баррасии фарогири миёнамуддати рафти татбиқи Даҳсолаи
байналмилалии амал «Об барои ҳаёт», 2005-2015 ва фаъолияти босамар дар
кори ниҳодҳои асосии СММ хеле зарур аст.

4,2. ЮНЕСКО
Яке аз самтҳои афзалиятнок дар равобити хориҷии Тоҷикистон ин ҳамкорӣ
бо Ташкилоти махсуси Созмони Милали Муттаҳид оид ба масъалаҳои маориф,
илм ва фарҳанг (ЮНЕСКО) мебошад.
6 апрели соли 1993 Тоҷикистон ҳамчун узви комилҳуқуқи Созмони
байналмилалии ЮНЕСКО расман аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ эътироф гардид
ва бо қарори Шӯрои Вазирони Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28 июни соли 1994,
таҳти № 305, Комиссияи миллӣ оид ба корҳои ЮНЕСКО дар назди Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис дода шуд.
Ҳайати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз моҳи ноябри соли 1994 то моҳи ноябри соли
2015 дар ҷаласаҳои Конфронси Генералӣ, ки дар муддати ду сол як маротиба
гузаронида мешавад (аз ҷаласаи 27-ум то 38-уми Конфронси Генералии
ЮНЕСКО), иштирок кард ва дар ин росто аз нахустин рӯзҳои ба узвият
пазируфта шуданаш то инҷониб муносибатҳои ЮНЕСКО бо Тоҷикистони
соҳибистиқлол мустаҳкам мегардад.
Аз давраи таъсис ёфтани Комиссияи миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба
корҳои ЮНЕСКО Тоҷикистонро ҳайатҳои мухталиф аз ҳисоби намояндагони
Комиссияи миллӣ оид ба корҳои ЮНЕСКО дар ҳамаи ҷаласаҳои Конфронси
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Эмомалӣ Раҳмон бо медали “60 - солагии ЮНЕСКО” сарфароз гардонда шуд (Душанбе, 2013)

Генералии ЮНЕСКО намояндагӣ намуда, дар қабули барнома, буҷа ва
ҳуҷчатҳои расмии Созмон, густариши муносибати Тоҷикистону ЮНЕСКО
саҳм мегузоранд.
Яке аз вазифаҳои асосии Комиссияи миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба
корҳои ЮНЕСКО ворид намудани фарҳанги моддӣ, ғайримоддӣ ва табиии
кишвар ба Феҳристи Мероси Ҷаҳонии ЮНЕСКО мебошад. Мақсад тарғиб,
ҳифз ва ташвиқи тамаддуни ғании миллати тоҷик ба ҷаҳониён ва ҷалби сайёҳон
ба кишвар аст, ки бахше аз сиёсати фарҳангии Пешвои миллат Эмомалї
Рањмон ба ҳисоб меравад.
Ташрифи Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба қароргоҳи ЮНЕСКО,
шаҳри Париж дар ҳошияи 33-юмин ҷаласаи Конфронси Генералии ЮНЕСКО
(10 октябри соли 2005), аз он дарак медиҳад, ки Тоҷикистон ба муносибатҳояш
бо ЮНЕСКО диққати махсус медиҳад. Зимни ин сафари Сарвари давлат
миёни Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ЮНЕСКО Ёддошти тафоҳум ба
имзо расид.
Ба таври фишурда, ҳамкории Тоҷикистон бо ЮНЕСКО таи 25 сол чунин
дастовардҳоро ба армуғон овард:
• Сазовор дониста шудани пойтахти Ҷумҳурии Тоҷикистон шаҳри Душанбе
ба ҷоизаи ЮНЕСКО “Шаҳри сулҳ” дар солҳои 2002-2003;
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• Аз ҷониби ЮНЕСКО шоҳкории шифоҳӣ ва мероси ғайримоддии
фарҳангии башарият эътироф гардидани “Шашмақом” ҳамчун мусиқии
классикии Тоҷикистон ва Узбекистон (11-уми ноябри соли 2003);
• Ифтитоҳи кафедраи ЮНЕСКО «Муколамаи байнимаданӣ дар дунёи нав»
дар Донишгоҳи Славянии Тоҷикистону Русия (моҳи июни соли 2003);
• Бунёди Академияи Мақом (соли 2003);
• Таъсиси Шӯро оид ба биоэтика дар назди Академияи Илмҳои Ҷумҳурии
Тоҷикистон (29-уми сентябри соли 2008);
• Аз ҷониби Котиботи ЮНЕСКО сарфароз гардидани шаҳрванди
Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳайкалтарош Амриддин Аминов ба унвони баланди
байналмилалии Ҳунарманди ЮНЕСКО ва Сафири сулҳ (Париж, 17-уми
сентябри соли 2008);
• Ворид гардидани якумин ёдгории таърихии Тоҷикистон - «Саразм» ба
Феҳристи мероси умумиҷаҳонии ЮНЕСКО бо қарори ҷаласаи 34-уми Маркази
ёдгориҳои таърихии ЮНЕСКО (31-уми июли соли 2010);
• Таъсиси Кумита оид ба Барномаи байналмилалии гидрологии ЮНЕСКО
(Кумита оид ба гидрология) дар назди Академияи Илмҳои Ҷумҳурии
Тоҷикистон (август-сентябри соли 2011);
• Барқароршавии Кумита оид ба барномаи ЮНЕСКО «Одам ва биосфера»
(16-уми майи соли 2011);
• Сазовор дониста шудани китоби “Хазинаи тиллоии тоҷикон”-и собиқ
Вазири корҳои хориҷӣ Ҳамрохон Зарифӣ ба ҷоизаи Ҷалолуддини Румӣ (12
феврали соли 2013).
• Дар шаҳри Париж, дар қароргоҳи ЮНЕСКО муаррифӣ шудани китоби
«Меъмори сулҳ», ки ба саҳми пурарзиши Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣПешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ
Раҳмон дар роҳи расидан ба сулҳу суботи комил дар кишвар бахшида шудааст
(25 феврали соли 2013);
• Бо қарори ҷаласаи 36-уми Кумитаи Мероси Умумиҷаҳонии ЮНЕСКО
ворид гардидани «Боғи миллии Тоҷикистон - Кӯҳҳои Помир” ба Феҳристи
Мероси табиии умумиҷаҳонии ЮНЕСКО (28 июни соли 2013);
• Аз ҷониби Дабири кулли ЮНЕСКО сарфароз гардидани Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба медали “60-солагии
ЮНЕСКО” (20 августи соли 2013);
• Кушодашавии гӯшаи ЮНЕСКО дар Китобхонаи миллии Тоҷикистон бо
иштироки Дабири кулли ЮНЕСКО хонум Ирина Бокова, таърихи 21 августи
соли 2013;
• Зимни ҷаласаи 37-уми Конфронси генералии ЮНЕСКО (Париж, ноябри
2013) 5 пешниҳоди Ҷумҳурии Тоҷикистон ба рӯйхати ҷашнвораҳои ЮНЕСКО
дохил шуда, солҳои 2014-2015 таҷлил гардиданд:
-3000-солагии шаҳри Ҳисор;
-700-солагии мутафаккир ва файласуфи Шарқ, Мир Саид Алии Ҳамадонӣ
(бо пешниҳоди Тоҷикистон ва дастгирии Ҷумҳурии Исломии Эрон);
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-600-солагии шоири барҷастаи адабиёти классикии тоҷик Мавлоно
Абдураҳмони Ҷомӣ;
-100-солагии оҳангсоз Зиёдулло Шаҳидӣ;
-600-солагии мусиқишинос Мақсуд ал-Алҳон (бо пешниҳоди Ҷумҳурии
Исломии Эрон ва дастгирии Тоҷикистон).
• Зимни ҷаласаи 38-уми Конфронси генералии ЮНЕСКО (Париж, моҳи
ноябри соли 2015) 3 номинатсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ба рӯйхати ҷашнҳои
солҳои 2016-2017 ворид гардид:
- 100-солагии
асосгузори
хореографияи
тоҷик,
коргардону
басаҳнагузорандаи операҳо, коргардони филмҳо ва рақсҳои миллии халқи
тоҷик Ғаффор Валаматзода;
- 1150-солагии аллома Закариёи Розӣ (бо пешниҳоди муштараки
Тоҷикистону Эрон).
- 1250-солагии олими тоҷик Ҳаким Тирмизӣ,

4,3. СОЗМОНИ АМНИЯТ ВА
ҲАМКОРӢ ДАР АВРУПО
Созмони амният ва ҳамкорӣ дар Аврупо (қаблан Конфронси амният ва
ҳамкорӣ дар Арупо), бузургтарин созмони минтақавиест, ки бо шумули 57
кишвари ширкаткунанда ба баррасии масъалаҳои амниятӣ машғул мебошад.
Созмони мазкур ба ҷуз аз кишварҳои Аврупо, инчунин ИМА ва Канада,
кишварҳои Осиёи Марказӣ ва Қафқози Ҷанубиро фаро гирифтааст. САҲА
дар чаҳорчӯби се ченак - низомӣ-сиёсӣ, иқтисодӣ-муҳитизистӣ ва инсонӣ
(гуманитарӣ) фаъолият менамояд. Созмони мазкур соли 1973 таъсис ёфта, дар
асоси Санади ниҳоии Конфронси амният ва ҳамкорӣ дар Аврупо (Созишномаи
Ҳелсинки) амал мекунад.
Ҷумҳурии Тоҷикистон Созишномаи Ҳелсинкиро моҳи феврали 1992 имзо
намудааст. Истифодаи таҷриба, нуфуз ва нерӯи Созмони амният ва ҳамкорӣ дар
Аврупо (САҲА) дар ҷараёни демократикунонии ҷомеа, таҳкими амнияти миллӣ,
минтақавӣ ва байналхалқӣ, эҷод намудани унсурҳои муҳими ҷомеаи шаҳрвандӣ
ва танзими масъалаҳои ақаллиятҳои миллӣ воридшавии Тоҷикистонро ба ин
созмон воҷиб гардонида буд.
Тақвияти муносибатҳои густурда дар инкишофи ҳамкорӣ бо сохторҳои
гуногуни байналмилалии амниятӣ, аз он ҷумла САҲА ба мақсад ва принсипҳои
сиёсати берунаи Тоҷикистон мусоидат менамояд. Он ба манфиати таҳкими
истиқлолияти давлатӣ ва амнияти миллӣ дар самти Аврупо мусоидат мекунад.
Намояндагии САҲА дар Тоҷикистон 17 феврали соли 1994 ифтитоҳ гардидааст,
ки асоси ҳуқуқӣ барои таъсиси намояндагии он муқаррароти механизм барои
машварат ва ҳамкорӣ дар мавриди ҳолатҳои фавқулодда гардида, дар чаҳорчӯбаи
якумин мулоқоти Шӯрои вазирони корҳои хориҷии САҲА дар Берлин, ки июни
1991 ба вуқӯъ пайваст, таҳия шуда буд. Қарор оид ба таъсиси намояндагии САҲА
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Мулоқот бо Раиси амалкунандаи САҲА, Вазири корҳои хориҷии Ҷумҳурии Федеролии Олмон
Франк Валтер Штайнмайер (Душанбе, 2016)

дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳанӯз 1-уми декабри соли 1993 зимни вохӯрии Шӯрои
вазирони корҳои хориҷии САҲА дар Рим қабул гардида буд. Азбаски фаъолияти
САҲА дар замони ҷанги шаҳрвандӣ дар кишвар шурӯъ шуда буд, Намояндагӣ
дар назди худ вазифа гузошт, то барои беҳтар гардидани вазъи кишвар, фароҳам
овардани шароити мусоид ва рушд додани равандҳои демократӣ ба Ҷумҳурии
Тоҷикистон мусоидат намояд.
Пас аз истиқрори сулҳ дар кишвар, қисми зиёди вазифаҳое, ки дар назди
Намояндагӣ дар давраи баъд аз низоъ гузошта шуда буданд, аҳамияти худро гум
карданд. Он рӯзҳо аксар масъалаҳои муҳиме, ки ниёз ба ҳал доштанд, асосан ба
вазъи иҷтимоию иқтисодӣ вобаста буданд. Аз ин рӯ, бо қарори Шӯрои доимии
САҲА аз 31-уми октябри соли 2002 таҳти рақами № 500 мандати нави Миссияи
САҲА дар Тоҷикистон муайян шуд ва номи он ба Маркази САҲА тағйир
ёфт. Мандати нав аз Марказ тақозо мекард, то таваҷҷӯҳи махсус ба ченакҳои
иқтисодиву экологӣ равона карда шаванд.
Айни ҳол САҲА дар Тоҷикистон панҷ дафтари саҳроӣ дорад, ки онҳо дар
шаҳрҳои Хуҷанд, Кӯлоб, Қурғонтеппа, Ғарм ва Шаҳритус ҷойгир шудаанд.
Ҳамчунин, САҲА соли 2009 Коллеҷи худро барои таълими кормандони идораҳои
марзбонӣ ташкил намуд, ки ҳамаи 57 кишвари иштирокчии САҲА ва 11 шарики
он метавонанд мутахассисони самти марзбонии хешро барои омӯзиш фиристанд.
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Дафтари САҲА дар Тоҷикистон дар асоси се ченаки муайяншуда: ҳарбӣсиёсӣ, иқтисодиву экологӣ ва башарӣ лоиҳаҳои гуногунро амалӣ мекунад.
Дафтар барои татбиқи лоиҳаҳо ҷиҳати ҳавасмандгардонӣ дар муколамаҳои
босамар миёни ҳукумат, ҷомеаи шаҳрвандӣ ва ҳизбҳои сиёсӣ мусоидат
менамояд.
Дар ченаки ҳарбӣ-сиёсӣ САҲА барои мубориза бо терроризм, ҷиноятҳои
муташаккилона, ислоҳоти милитсия, поксозии минаҳо, таҳкими сарҳад ва
ҳифзи он, тақвият додани малакаи сарҳадбонон лоиҳаҳои зиёдеро (аз ҷумла
дастгирии техникиву молиявии онҳоро) амалӣ месозад. Дар ин росто нақши
Коллеҷи мудирияти сарҳадҳои САҲА назаррас буда, давраҳои омӯзишии
Коллеҷ асосан ба самти бехатарии сарҳад, модели мудирият, унсурҳои назорати
сарҳад ва ҳамкорӣ, амнияти ченаки башарӣ, идоракунӣ ва роҳбарият равона
гардидаанд.
Ҳамкорӣ миёни Тоҷикистону САҲА дар ченаки иқтисодиву экологӣ ҳамчун
ченаки дуюм раванди тозаро касб кардааст. САҲА дар ин самт лоиҳаҳои
гуногунро барои беҳсозии фазои сармоягузорӣ ва тиҷорат, тавсеаи тиҷорати
минтақавӣ ва маҳаллӣ, баланд бардоштани сатҳи огоҳии мардум роҷеъ ба оғози
фаъолияти соҳибкорӣ ва меъёрҳои ҳуқуқии соҳа, бахши обу энергетика: идораи
самараноки захираҳои об, рушди нерӯгоҳҳои хурди обӣ-барқӣ, мукаммал
гардонидани қонунгузорӣ дар самти экологӣ, дастрасии иттилооти экологӣ
ва баланд бардоштани маърифати экологии шаҳрвандон ҷиҳати пешгирии
мушкилоти экологӣ, пешбурди иқтисоди сабз, пешгирӣ ва бартараф намудани
омилҳои коррупсионӣ амалӣ намуда истодааст.
Ҷумҳурии Тоҷикистон ва САҲА ба ченаки башарӣ диққати махсус медиҳанд,
ки он барои рушди демократия тавассути пешбурди масъалаҳои ҳуқуқи инсон,
интихоботҳои озоду шаффоф, озодии васоити ахбори омма ва иштироки сиёсии
занон мусоидат менамояд. Ҳамчунин дар доираи он лоиҳаҳои гуногун барои
ислоҳоти Комиссияи марказии интихоботӣ, татбиқи барномаҳои омӯзиш
ва ҳимояи ҳуқуқи инсон, низоми адолати судии ҷиноӣ, баланд бардоштани
маърифатнокии ҷавонон, мусоидат ба васоити ахбори оммаи озод, баланд
бардоштани мақоми зан дар ҷомеа, пешгирии зӯроварии хонаводагӣ амалӣ
карда мешаванд. Ҳамчунин, шурӯъ аз соли 2000-ум нозирони Дафтар барои
институтҳои демократӣ ва ҳуқуқи инсон (ODIHR) пайваста барои назорати
интихоботҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон даъват мешаванд. Дар доираи ин барнома
намояндагони Ҷумҳурии Тоҷикистон низ ҳамчун нозири дарозмуддат ва
кӯтоҳмуддат дар интихоботҳои парлумонӣ ва маҳаллии давлатҳои иштирокчии
САҲА ширкат меварзанд.
Дар чаҳорчӯби ченаки мазкур як лоиҳаҳои муҳим дар мавзӯи “пешгирии
ифротгароии хушунатомез ва тундгароии моил ба терроризм (VERLT)” амалӣ
карда мешавад.
Ҳамасола САҲА дар доираи фаъолияташ нишасти Шӯрои вазирони
корҳои хориҷии кишварҳои иштироккунандаи САҲА-ро баргузор менамояд.
Дар ҳошияи ин маъракаи сиёсӣ масъалаҳои мубрам, ба монанди пойдории
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сулҳу субот, бехатарӣ, пешбурди демократия, ҳуқуқи инсон ва дигар самтҳои
афзалиятнок баррасӣ мегарданд. Дар яке аз ҷаласаҳои навбатии Шӯрои
доимии САҲА (3-юми апрели соли 2003) бо ташаббуси Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон Э.Раҳмон қарори № 537 дар бораи ба Афғонистон додани мақоми
шарик дар ҳамкорӣ бо САҲА қабул гардид.
Мувофиқи ҳуҷҷатҳои Вена оид ба тадбирҳои эътимод ва амният Тоҷикистон
ҳар сол ахбори ҳарбиро ба тамоми кишварҳои САҲА ирсол менамояд. Ҳамкории
Тоҷикистону САҲА ҳоло дар сатҳи баланд қарор дошта, солҳои минбаъда низ
ин созмон дар татбиқ ва пешбурди ҳадафҳои рушди устувор, сулҳу субот ва
бехатарӣ саҳмгузор мегардад.

4,4. СОЗМОНИ АҲДНОМАИ
АТЛАНТИКАИ ШИМОЛӢ
Дар замони ҷаҳонишавӣ мушкили амнияту субот кишварҳои ҷаҳонро водор
месозад, ки ҳамкориро дар сатҳи байналмилаливу минтақавӣ боз ҳам беҳтар
ба роҳ монанд. Дар сатҳи ҷаҳонӣ бештари ҳамкориҳо тавассути созмонҳои
байналмилалӣ сурат мегирад, ки яке аз онҳо Созмони Аҳдномаи Атлантикаи
Шимолӣ мебошад. Созмони Аҳдномаи Атлантикаи Шимолӣ (СААШ)
созмонест, ки дар таъмини сулҳу амният дар қаламрави Аврупову Атлантика
нақши муҳим мебозад.
Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 1994 узви Шӯрои ҳамкории Атлантикаи Шимолӣ
гардид. Ҳамкорӣ миёни Тоҷикистону СААШ хусусан, пас аз ҳодисаҳои 11
сентябри соли 2001 ва оғози амалиёти зиддитеррористӣ дар Афғонистон нерӯи
тоза гирифт. 20 феврали соли 2002 дар Брюссел Тоҷикистон дар чаҳорчӯбаи
Шӯрои ҳамкории Атлантикаи Шимолӣ барномаи “Ҳамкорӣ баҳри сулҳ”-ро
имзо намуд. Мақсади асосии барнома тавсеаи фаъолияти кишварҳои шарик
дар кори ин Созмон мебошад.
Ҷумҳурии Тоҷикистон рӯйхати қисм ва зерсохторҳоеро, ки барои иштирок
дар амалиёти СААШ дар доираи барномаи “Ҳамкорӣ баҳри сулҳ” омодаанд,
тартиб дод. Ба ин рӯйхат қисми пиёдагард, гурӯҳи афсарон ва гурӯҳи табибони
ҳарбӣ ворид шудаанд. Моҳи марти соли 2003 «Санади гузоришӣ»-и Ҷумҳурии
Тоҷикистон барои баррасӣ ба Котиботи СААШ пешниҳод гардид. Дар санади
мазкур ҳадафҳо ва самтҳои асосии ҳамкорӣ бо СААШ дарҷ ёфтаанд ва бо имзо
шудани он давраи расмии ҳамкории Тоҷикистон бо ин Созмон оғоз гардид. Дар
аввали соли 2004 арномаи инфиродии шарикӣ ва ҳамкорӣ байни Тоҷикистон
ва СААШ таҳия шуда, дар он самтҳои асосӣ ва чорабиниҳои мушаххас барои
солҳои минбаъда тарҳрезӣ шуд. Барномаи “Ҳамкорӣ баҳри сулҳ” фаъолияти
мутақобилаи ҷонибҳоро дар соҳаҳои омӯзиши забон ва таълимоти ҳарбӣ,
мубориза алайҳи терроризми байналмилалӣ, қочоқи маводи мухаддир, ҳифзи
сарҳадот, банақшагирии фавқулоддаи шаҳрвандӣ фаро мегирад.
Қобили зикр аст, ки фаъолияти СААШ барои пешгирии гардиши
ғайриқонунии маводи мухаддир равона карда нашудааст. Вале бо назардошти
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Мулоқот бо Дабири кулли Созмони Аҳдномаи Атлантикаи Шимолӣ (НАТО)
Андерс Фог Расмуссен (Брюссел, 2013)

таҳдид аз террористоне, ки бо маблағи аз фурӯши маводи мухаддир бадастомада
фаъолият мекунанд, СААШ ба ин самт диққати махсус медиҳад. 23 майи соли
2007 дар доираи сафари кориии хеш намояндаи махсуси Дабири кулли СААШ
оид ба Осиёи Марказӣ ва Қафқоз - Роберт Симмсон бо Директори Агентии
назорати маводи нашъаовари назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мулоқот
намуд ва ҷонибҳо дар мавриди дастрас намудани ёрӣ ба шакли курсҳои омӯзишӣ
барои кормандони мақомоти қудратӣ аз ҷониби кишварҳои иштирокчии
СААШ ба тавофуқ расиданд. Ҷумҳурии Тоҷикистон тарҳи фаъолияти СААШ
ва тартиби кори онро ҳангоми ҳолатҳои фавқулодда меомӯзад ва ҳамзамон
намояндагони Тоҷикистон дар курсҳои гуногун, ки аз ҷониби СААШ ташкил
карда мешаванд, иштирок менамоянд.
Таваҷҷуҳи СААШ махсусан ба ҳаводис дар Афғонистон ва масъалаи амният
дар минтақа бештар равона карда шудааст. Амният дар Афғонистон на танҳо
амнияти кишвар ва ё Осиёи Марказӣ аст, балки гарави субот дар тамоми
минтақаи Авруосиё маҳсуб мешавад. Аз ин рӯ, ширкат дар беҳгардонии вазъ дар
ин кишвар омили муҳимест барои мубориза алайҳи терроризми байналмилалӣ
ва тақвияти амнияти байналмилалӣ. Бо дарназардошти ин омилҳо метавон
гуфт, ки ҳамкории миёни Тоҷикистон ва СААШ дар мубориза бо терроризм
аҳамияти байналмилалӣ ҳам дорад.
Зимни сафари собиқ Дабири кулли СААШ Яап де Хооп Схеффер ба
Душанбе моҳи октябри соли 2004 созишнома оид ба ҳамлу нақл тавассути
қаламрави Тоҷикистон барои амалиётҳои СААШ ва Эътилофи байналмилалӣ
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дар Афғонистон ба имзо расид ва дар ин замина барои истифода аз роҳҳои оҳан
ва нақлиётии Тоҷикистон розигӣ дода шуд. Сипас, Тоҷикистон бо назардошти
баровардани нерӯҳои Эътилофи байналмилалӣ аз Афғонистон дар соли 2014
бо кишварҳои алоҳидаи аъзои СААШ, ки раванди ҳамлу нақлро тавассути
қаламрави Тоҷикистон назорат мекунанд, тавофуқномаҳо ба имзо расонид.
Ҳамкориҳои илмии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва СААШ дар сатҳи назаррас
қарор доранд. Имрӯзҳо Академияи илмҳои кишвар бо бахшҳои илмиву
тадқиқотии СААШ ҳамкории наздик ба роҳ мондааст. Донишмандони тоҷик
грантҳои гуногуни СААШ-ро соҳиб гардидаанд, ки яке аз онҳо “Илм барои
сулҳ ва амният” мебошад. Соли 2006 барои шабакаҳои сохторӣ дар Донишгоҳи
техникии Тоҷикистон грант ҷудо гардид. Инчунин, ҳамкорӣ дар самти амнияти
экологӣ, хусусан барои ҳалли мушкили партовгоҳҳои ядроӣ дар шимоли
кишвар густариш ёфтааст. СААШ барои ҷалби ҷавонон ба чорабиниҳо бахшида
ба инъикоси мавзӯъҳои амниятӣ низ дахл кардааст, чунончи шурӯъ аз соли
2006 бо дастгирии Раёсати дипломатияи ҷамъиятии СААШ дар Тоҷикистон
Академияи тобистона баргузор карда мешавад ва дар он донишҷӯён аз
кишварҳои Осиёи Марказӣ ва сафирони муқими Ҷумҳурии Тоҷикистон дар
самти субот ва амнияти кишвар ва минтақа иштирок менамоянд.
Моҳи феврали соли 2009 мулоқоти Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон,
Ҷаноби Олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо Дабири кулли онвақтаи СААШ
Яап де Хооп Схеффер ҷиҳати муҳокимаи масъалаи татбиқшавии барномаи
“Ҳамкорӣ баҳри сулҳ”-и СААШ доир гардид. Ҳамчунин мавзӯи ҳамкорӣ бо
шарикони афғон, омода намудани кадрҳои низомӣ, гузаронидани тадқиқоти
илмӣ, таъсиси маркази наҷоти СААШ дар Тоҷикистон низ баррасӣ шуд.
Моҳи апрели ҳамон сол сафари кории Дабири кулли Ассамблеяи Парлумонии
СААШ Д. Хоббс ва вакилони Ассамблеяи парлумони кишварҳои аъзои СААШ
ба Тољикистон сурат гирифт. Дар ин мулоқот таваҷҷуҳи махсус ба истифодаи
нерӯи СААШ дар амалисозии лоиҳаҳои обиву барқии Тоҷикистон дода шуд.
Бо мақсади дар оянда густариш додани ҳамкориҳо бо кишварҳои Осиёи
Марказӣ дар Котиботи СААШ мақоми Намояндаи Дабири кулли СААШ дар
кишварҳои Осиёи Марказӣ таъсис ёфтааст. Дар соли 2013 СААШ Дафтари
тамоси хешро дар Тошканд таъсис дод.
22 июни соли 2015 мулоқоти Вазири корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон
Сироҷидин Аслов бо вакилони Ассамблеяи парлумонии СААШ таҳти роҳбарии
Раиси Кумитаи Ассамблеяи мазкур Виталино Канас баргузор шуд. Зимни
мулоқот ҷонибҳо вазъи кунунӣ ва дурнамои рушди минбаъдаи ҳамкориҳо
миёни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва кишварҳои аъзои СААШ-ро мавриди
муҳокима қарор доданд.
Дар соли 2015 дар доираи Барномаи инфиродии шарикӣ ва ҳамкорӣ байни
Ҷумҳурии Тоҷикистон ва СААШ, ки барои солҳои 2014-2016 ба имзо расидааст,
дар Тоҷикистон чорабиниҳо таҳти унвони 11-умин Академияи тобистона (4-14
июли соли 2015, дараи Ромит), Конфронси коршиносон таҳти унвони “Осиёи
Марказӣ, Афғонистон ва амнияти минтақавӣ баъд аз соли 2014” (26 октябри
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соли 2015, ш.Душанбе) ва Рӯзи иттилоотии барномаи “Илм баҳри сулҳ ва
амният”-и СААШ (9-уми декабри соли 2015) таҳти тадорукоти Академияи
илмҳои Тоҷикистон ва дастгирии Шӯъбаи дипломатияи оммавии СААШ
баргузор гардиданд.

4,5. СОЗМОНИ ЊАМКОРИИ
ШАНХАЙ
Созмони њамкории Шанхай (СЊШ) созмони муҳимми минтақавию ҷаҳонӣ
буда, аз лиҳози вусъати қаламрав ва гуногунии забону фарҳангу тамаддун яке
аз созмонҳои нодир ба шумор меравад ва айни замон дар минтақа ва ҷаҳон
нуфузу эътибори бузурге дорад. Дар таъсис ёфтани СЊШ таҳкурсии асосиро
фаъолияти «Панљгонаи Шанхай», ки дар асоси Созишномањо байни Љумњурии
Ќазоќистон, Љумњурии Ќирѓизистон, Федератсияи Россия, Љумњурии
Тољикистон ва Љумњурии Халќии Хитой дар бораи тањкими чорањои боварї
дар соњаи њарбї дар минтаќаи сарњад аз соли соли 1996 ва дар бораи ихтисори
муштараки ќуввањои мусаллањ дар минтаќаи сарњад аз соли 1997 ташкил шуда
буд, гузоштааст.
15 июни соли 2001 дар шаҳри Шанхай аз ҷониби сарони давлатҳои
Қазоқистон, Чин, Қирғизистон, Россия, Тоҷикистон ва Узбекистон Эъломия
дар бораи таъсис додани СЊШ ба имзо расид, ки ин сана то ба имрӯз Рӯзи
таъсиси СҲШ ба ҳисоб меравад.
Ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз асосгузорони механизми “Панҷгонаи
Шанхай” ва яке аз таъсисдиҳандагони СҲШ ба ҳисоб меравад. Иштироки
фаъоли Тоҷикистон дар СҲШ ба хотири таҳкими муносибатҳои неки ҳамсоягӣ,
равобити боэътимод ва дӯстона дар байни давлатҳои аъзо ва нозир, инчунин
таъмини амнияту оромӣ, рушди устувори иқтисодӣ дар минтақа ва таҳкими
робитаҳои фарҳангӣ мебошад.
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар солҳои фаъолияти СҲШ ду маротиба ба сифати
давлати раисикунанда дар СҲШ баромад кардааст (солҳои 2007-2008 ва 20132014). Соли 2008 дар Ҳамоиши СҲШ дар шаҳри Душанбе сарони давлатҳои аъзо
Низомнома дар бораи мақоми шарики мусоҳибавии СҲШ-ро қабул намуданд,
ки тартиби додани чунин мақомро ба давлатҳо ва созмонҳои байналмилалии
манфиатдор ба танзим медарорад.
Қабули санади мазкур имконият дод, то соли 2009 ба Ҷумҳурии Беларус
ва Ҷумҳурии Демократии Сотсиалистии Шри-Ланка, соли 2012 ба Љумњурии
Туркия, инчунин соли 2015 ба Љумњурии Озарбойҷон, Ҷумҳурии Арманистон,
Шоҳигарии Камбоҷа ва Ҷумҳурии Федеративии Непал мақоми шарики
мусоҳибавии СҲШ дода шавад.
Оид ба натиҷаҳои Ҳамоиши зикршудаи СҲШ дар соли 2008 дар шаҳри
Душанбе ҳамчунин сарони давлатҳо тасмим гирифтанд, ки гурӯҳи махсуси
коршиносон барои баррасии маҷмӯи масъалаҳои вобаста ба васеъшавии
Созмон таъсис дода шавад.
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Ҳамоиши сарони кишварҳои аъзои СҲШ (Тошканд, 2016)

12 сентябри соли 2014 бо баргузор намудани Ҳамоиши СҲШ дар шаҳри
Душанбе Ҷумҳурии Тоҷикистон давраи дуюми раисии худро дар СҲШ, таҳти
шиори “Ҳамкорӣ, рушд ва рифоҳи муштарак” ба анҷом расонд. Тибқи Нақшаи
чорабиниҳои асосии раисии Тоҷикистон, дар сатҳҳои олӣ, роҳбарони вазорату
идораҳо ва дигар сатҳҳо зиёда аз панҷоҳ чорабинии самтҳои гуногуни ҳамкорӣ
баргузор карда шуданд, ки дар рушди батадриҷи Созмон саҳми сазовори худро
гузоштанд.
Қобили қайд аст, ки дар солҳои мавҷудияти СҲШ дар давраи раисии
Тоҷикистон бори нахуст ташхиси заминаи шартномавӣ-ҳуқуқии ҳамкориҳо
гузаронида шуда, қарорҳои дахлдор қабул гардид. Ҳамчунин Низомнома дар
бораи рамзҳои СҲШ, ки тартиби истифода намудани рамзҳои Созмонро ба
танзим медарорад, таҳия ва қабул гардид.
Дар ин давра ҳамчунин лоиҳаи Стратегияи рушди СҲШ то соли 2025, ки
дар бораи зарурати таҳияи он яке аз аввалинҳо шуда Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон, Пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон дар рафти суханронии худ дар
Ҳамоиши СҲШ (соли 2010 дар шаҳри Тошканд) изҳор намуда буд, омода карда
шуд.
Бо мақсади таҳияи асоси ҳуқуқии раванди қабули аъзои нав ба СҲШ, дар
давраи раисии Ҷумҳурии Тоҷикистон корҳо оид ба мувофиқа намудан ва
қабул кардани санадҳои дахлдор ба анҷом расид, аз ҷумла Ёддошти тафоҳуми
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намунавӣ оид ба уҳдадориҳои давлати дархосткунанда бо мақсади дарёфти
мақоми давлати аъзои СҲШ дар таҳрири нав ва Тартиби додани мақоми
давлати аъзои СҲШ, ки ҷанбаҳои ҳуқуқӣ, маъмурӣ ва молиявии қабули аъзои
навро ба СҲШ ба танзим медароранд.
Қабули санадҳои мазкур дар шаҳри Душанбе (сентябри соли 2014) имконият
дод, то раванди баррасии муроҷиатҳои давлатҳои дархосткунандаи мақоми
давлати аъзои СҲШ шурӯъ шавад. Моҳи июли соли 2015 дар шаҳри Уфа қарорҳои
сиёсӣ дар бораи оғози раванди қабули Ҳиндустону Покистон ба СҲШ қабул
гардид. 24 июни соли 2016 дар шаҳри Тошканд дар рафти Ҳамоиши навбатии
сарони СҲШ Ёддоштҳои тафоҳум оид ба уҳдадориҳои Ҷумҳурии Ҳиндустон
ва Ҷумҳурии Исломии Покистон бо мақсади дарёфти мақоми давлати аъзои
СҲШ ба имзо расиданд. Ёдовар шудан бамаврид аст, ки аз ҷониби Ҷумҳурии
Исломии Афғонистон ва Ҷумҳурии Исломии Эрон низ муроҷиатҳо дар бораи
гирифани мақоми давлати аъзои СҲШ пешниҳод шудаанд.
Дар давраи раисии Тоҷикистон дар СҲШ ҳамкориҳо бо давлатҳои нозири
СҲШ низ фаъол гардиданд. Моҳи ноябри соли 2014 дар Котиботи СҲШ бори
нахуст вохӯрии ҳамоҳангсозони миллии давлатҳои аъзои СҲШ бо намояндагони
ваколатдори давлатҳои нозири СҲШ бо формати 6+5 ва дар Кумитаи иҷроияи
СМЗТ СҲШ конфронси якум бо иштироки мақомоти зиддитеррористии
давлатҳои нозири СҲШ доир гардид.
Таъкид кардан бамаврид аст, ки бо кӯшишҳои муштарак давлатҳои аъзои
СҲШ ба комёбиҳои зиёде ноил гардидаанд, вале ҷаҳони доимо тағйирёбанда,
таҳдиду чолишҳои нав қабули тасмиму иқдомҳои босамареро тақозо менамояд,
ки бояд барои нигоҳдории сулҳу субот дар минтақа ва таъмини шароит ҷиҳати
рушди устувор ва беҳтаргардонии некуаҳволии иҷтимоии мардумон мусоидат
кунанд.
Авлавиятҳои Тоҷикистон дар СҲШ. Ҷумҳурии Тоҷикистон ба монанди дигар
кишварҳои аъзо мушкилиҳо ва чолишҳои муосирро воқеӣ арзёбӣ менамояд.
Бинобар ин, яке аз авлавиятҳои Тољикистон дар СҲШ дар ояндаи наздик
фаъолияти муштарак ҷиҳати таъмини сулҳу субот, аз ҷумла мубориза бо
терроризим, экстремизм ва сепаратизм, муомилоти ѓайриқонунии маводи
мухаддир ва таҳдидҳои амнияти иттилоотӣ мебошад.
Гузаронидани машқҳои зиддитеррористӣ, ки мунтазам дар қаламрави
кишварҳои аъзои СҲШ, аз ҷумла дар Тоҷикистон сурат мегиранд, аҳамияти
зиёд доранд. Бояд ќайд кард, ки яке аз ин машќњои фармондењї-ситодї “Норак
- зиддитеррор” 17-19 апрели соли 2009 дар ќаламрави Љумњурии Тољикистон
баргузор шуд. Дар доираи њамкорињои њарбї машќњои муштараки њарбии
зидди террористии давлатњои аъзои СЊШ «Рисолати сулҳҷуёна - 2012» 08 - 14
июни соли 2012 дар машќгоњи «Чорух-Дайрон» (вилояти Суѓд) бо иштироки
ќисмњои низомии давлатњои аъзои СЊШ баргузор гардид. Ғайр аз ин, сохторҳои
дахлдори мақомоти ваколатдори кишварҳо дар машқҳои барпошаванда дар
қаламрави давлатҳои аъзои СҲШ низ фаъолона ширкат меварзанд.
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Ба чолишҳо ва таҳдидҳои ҷаҳонӣ инчунин муомилоти ғайриқонунии маводи
мухаддир шомил аст, ки бо он Тоҷикистон ва дигар кишварҳои аъзои СҲШ
мубориза бурда истодааст. Ба назари Тоҷикистон, ба њар як кишварҳои аъзо
зарур аст, ки ба таъсиси механизми таъсирбахш оид ба муқовимат ба таҳдидҳои
маводи мухаддир дар минтақаи СҲШ ҷидду ҷаҳд намояд.
Бо ин мақсад Тоҷикистон аз соли 2005 борҳо бо ташаббуси дар ҳошияи
СҲШ таъсис додани сохтори алоҳидаи доимоамалкунанда- Маркази зидди
маводи мухаддири СҲШ баромад дорад. Ин имконият медиҳад, ки ҳамкории
мақомоти зиддимухаддиротии кишварҳои аъзои СҲШ мақсаднок ва ба таври
низомӣ ба роҳ монда шавад, қувваю воситаҳо ҷиҳати муқовимати самаранок
ба истеҳсол ва муомилоти ғайриқонунии маводи мухаддир дар мақомоти ягона
сафарбар карда шаванд. Ҷалби кишварҳои нозири СҲШ ба ҳамкорӣ бо Марказ
ҷиҳати таъсиси сипари зиддимухаддиротї дар минтақа имконияти иловагиро
ба бор хоњад овард.
Бо назардошти вазъияти баамаломада дар минтақа ва коҳиш наёфтани
ҳаҷми маводи мухаддир дар масири Шимол, инчунин бо назардошти он ки
Тоҷикистон аз ҳамаи давлатҳои аъзои СҲШ сарҳади дарозтарин бо Афғонистон
дошта, њамчун сипар барои дигар кишварњои минтаќа мебошад, инчунин
мақомоти ваколатдори ҷумҳурї дар фаъолияти худ таҷрибаи амалии ғанӣ
доранд, Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсиси Маркази зиддимухаддиротиро дар
шањри Душанбе салоҳ медонад.
Њоло дар ин иртибот Ҷумҳурии Тоҷикистон Консепсияи таъсиси Маркази
зиддимухаддироти СҲШ-ро таҳия намудааст, ки он дар баррасии мақомоти
ваколатдори давлатҳои аъзои СҲШ ќарор дорад.
Дар шароити ҷаҳонишавӣ ба Созмон лозим аст, то раванди ҳамгироии
минтақавиро, аз ҷумла дар ҳудудҳои ба минтақаи масъулияти СҲШ наздик
дар шумори авлавиятҳои хеш қарор диҳад. Яке аз чунин авлавитяҳо метавонад
Афғонистон бошад. Тоҷикистон ҷонибдори иштироки васеъ ва фаъоли
Афғонистон дар ҳамкориҳои минтақавӣ буда, аз дидгоњи Тоҷикистон, калиди
таъмини сулҳи пойдор дар Афғонистон пеш аз њама эҳёи иқтисодиёти ин
кишвар, таҳкими минбаъдаи соҳаи иҷтимоӣ ва таъсиси ҷойҳои кории нав
мебошад.
Самти дигари муҳим барои ҳамаи давлатҳои аъзои СҲШ беҳтар гардонидани
зисту зиндагонии мардум мебошад. Дар ин росто, вазифаи аввалиндараҷа
афзоиш додани имконияти ҳамкориҳои бисёрҷонибаи тиҷоратӣ-иқтисодӣ
ба ҳисоб меравад. Вобаста ба ин, дар доираи СҲШ нақшаҳо ва барномаҳои
пурмуҳтаво қабул шудаанд, ки иҷрои қатъии онҳо муҳим арзёбӣ мегардад.
Масъалаи дигари мубрам, ки дар доираи Созмон мавриди муҳокимаи фаъол
қарор дорад, ин васеъшавии СҲШ аз ҳисоби давлатҳои аъзои нав мебошад.
Дар ин самт, Ҷумҳурии Тоҷикистон барои васеъ шудани сарҳадҳои љуѓрофии
Созмон дар асоси принсипи баробарҳуқуқӣ, эҳтиром ва фоидаи мутақобила
аз ҳисоби давлатҳое, ки ба мақсад ва принсипҳои СҲШ шарик мешаванд,
меъёрҳо ва принсипҳои байналмилалии умумиэътирофшударо риоя мекунанд,
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бо давлатҳои аъзои СҲШ муносибатҳои фаъоли сиёсӣ, тиҷоратӣ-иқтисодӣ ва
фарҳангӣ-гуманитарӣ доранд, зид нест.
Тоҷикистон ҳамчунин тарафдори таҳкими ҳамкориҳо бо давлатҳои нозири
СҲШ буда, афзоиш ёфтани теъдоди шарикони мусоҳибавии СҲШ-ро истиқбол
дорад ва дар доираи Созмон, дар мубориза бо терроризм, сепаратизм ва
экстремизм, муомилоти ғайриқонунии маводи нашъадор, инчунин дар рушди
минтақа, аз ҷумла дар дар қатори давлатҳои аъзои СҲШ, давлатҳои нозири
СҲШ ва шарикони мусоҳибавии СҲШ низ фаъолона иштирок менамояд.

4,6. СОЗМОНИ ҲАМКОРИИ
ИСЛОМӢ
Созмони ҳамкории исломӣ (қаблан Созмони конфронси исломӣ) соли
1969 ташкил шуда, аз 57 давлати мусулмоннишини Осиё, Африқо, Аврупо ва
Амрикои Ҷанубӣ иборат мебошад. Дар иҷлоси 38-уми Шӯрои вазирони корҳои
хориҷии кишварҳои СҲИ, ки 28-уми июни соли 2011 дар Қазоқистон баргузор
шуд, Созмони конфронси исломӣ ба Созмони ҳамкории исломӣ тағйири ном
кард. СҲИ шурӯъ аз соли 1975 дар назди СММ мақоми нозирро доро мебошад.
Қароргоҳи Котиботи генералии СҲИ дар шаҳри Ҷиддаи Арабистони Саудӣ
ҷойгир аст.
Ҳадафҳои СҲИ иборатанд аз таҳкими ҳамбастагиҳои исломӣ ва ҳамкории
кишварҳои узв; мусоидат ба рафъи тамоми шаклҳои нажодпарастӣ ва
мустамликадорӣ; татбиқи чораҳои зарурӣ бо мақсади посдории сулҳ ва амнияти
байналмилалӣ; ҳамоҳангсозии амалиёт ҷиҳати озод кардан ва ҳифзи ҷойҳои
муқаддас; дастгирии муборизаи мардуми Фаластин, кӯмак барои барқарор
кардани ҳуқуқҳо ва озод намудани сарзамини онҳо; дастгирии муборизаи
мардуми мусулмон барои муҳофизати шаъну шарафи хеш; истиқлолият ва
хуқуқи миллӣ; фароҳам овардани шароити зарурӣ баҳри таҳкими ҳамкорӣ ва
тафоҳум миёни кишварҳои узв ва дигар давлатҳо.
Ин созмон дар раванди ҳамгироии кишварҳои исломӣ ва ҳамкорӣ миёни
онҳо нақши намоён дорад. Аз ин рӯ, бо назардошти нуфузи СҲИ Ҷумҳурии
Тоҷикистон пас аз ба даст овардани истиқлолият 1-уми декабри соли 1992
узви он гардид. Тоҷикистон мехоҳад, ки ин Созмон барои ҳалли мушкилоти
минтақавӣ ва байналмилалӣ нақши устувор дошта бошад ва ба ин хотир омода
аст, то бо кишварҳои узви СҲИ ҳамкории наздик дошта бошад. Тоҷикистон аз
соли 2007 узви Иттиҳоди парлумонии СҲИ мебошад. Парлумони Тоҷикистон
8-уми апрели соли 2009 Оинномаи нави СҲИ-ро тасдиқ намуда, ҳамкории
густардаи хешро бо сохторҳое чун Бонки Рушди Исломӣ, Палатаи иқтисоду
савдо ва дигар ниҳодҳо роҳандозӣ намуд.
Бояд гуфт, ки дар ҷараёни 21-умин ҷаласаи Шӯрои вазирони корҳои хориҷии
кишварҳои узви СҲИ, ки 25 апрели соли 1993 дар Исломобод баргузор гардид,
Тоҷикистон низомномаи Созмони исломии илм, фарҳанг ва маориф (ИСЕСКО)ро ба имзо расонида, ҳамин тариқ фаъолияти худро дар ин Созмон шурӯъ кард.
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Эмомалӣ Раҳмон бо Котиби генералии Созмони ҳамкории исломӣ Иёд Амин Маданӣ

Созмони исломии маориф, илм ва фарҳанг яке аз сохторҳои СҲИ мебошад,
ки бо он Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамкорӣ менамояд. Дар ҷаласаи 17-уми
Кумитаи иҷроияи ИСЕСКО (моҳи декабри соли 1996) намояндаи Ҷумҳурии
Тоҷикистон аъзои Иҷроияи ИСЕСКО интихоб шуд. Натиҷаи ҳамкориҳои
наздики Тоҷикистон бо ИСЕСКО пойтахти фарҳанги исломӣ дар қитъаи
Осиё эълон гардидани шаҳри Душанбе дар соли 2010 мебошад, ки қарор дар
ин маврид дар Конфронси 4-уми вазирони фарҳанги СКИ (Алҷазоир, 15-16
декабри соли 2004) қабул шуд. Маросими Пойтахти фарҳанги исломӣ эълон
намудани шаҳри Душанбе бо иштироки Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
сурат гирифт. Дар маросим Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ
Раҳмон ва Дабири кулли Созмони Ҳамкории Исломӣ оид ба маориф, илм ва
фарҳанг Абдулазиз Усмон Алтвайҷирӣ суханронӣ намуда, сипас ду фармони
ба тозагӣ имзошудаи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон қироат гардид ва
Сарвари давлати Тоҷикистон шахсан Дабири кулли Созмони Ҳамкории
Исломӣ Акмалиддин Эҳсоноғлӯ ва Дабири кулли Созмони исломӣ оид ба
маориф, илм ва фарҳанг Абдулазиз Усмон Алтвайҷириро бо ордени “Исмоили
Сомонӣ”-и дараҷаи 1 қадрдонӣ намуд.
Дар робита ба ин санаи хотирмон, бо ибтикори Ҳукумати Тоҷикистон як
қатор чорабиниҳои дигар низ барпо карда шуданд, аз ҷумла:
- дар сатҳи умумимиллӣ баргузоршавии ҷашнвораҳои абармардони
фарҳангу тамаддуни исломӣ Носири Хусрав, Абӯҳомид Муҳаммади Ғазолӣ,
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Имом Бухорӣ, Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ;
- эҳёи ёдгориҳои таърихии Ҳулбук, Кӯлобу Истаравшан, Панҷакенту
Ҳисор, Рӯшону Мӯъминобод;
- тарҷума ва нашри Қуръони маҷид ба забони тоҷикӣ, ҳамчун ҳадя ба ҳар
хонадон, нашри осори бузургони ҷаҳони ислом;
- соли бузургдошти Имоми Аъзам эълон намудани соли 2009;
- ба таъминоти давлатӣ гузаронидани Донишкадаи исломии Тоҷикистон
ва таъсиси Маркази исломшиносии назди Президенти Тоҷикистон;
- оғози корҳо оид ба бунёди калонтарин масҷиди ҷомеъ дар шаҳри
Душанбе ва тадбирҳои дигар барои ҳимоя ва густариши арзишҳои волои
исломӣ ва ҳифзи сарватҳои маънавии ниёгон дар кишвар.
Тоҷикистон дар сохтори дигари СҲИ – Кумитаи доимӣ оид ба ҳамкории
иқтисодӣ ва тиҷоратӣ (КОМСЕК), ки таҳти раёсати Туркия фаъолият мекунад,
фаъолона кор мебарад. Ҳайати Тоҷикистон дар ҷаласаҳои Конфронси
ҳамкории иқтисодӣ ва тиҷоратӣ иштирок намуда, масъалаҳои тағйирёбии
иқтисоди ҷаҳон, омодагӣ ба гуфтушунидҳо дар соҳаи савдо, ҷараёни пайвастани
кишварҳои аъзо ба Созмони умумиҷаҳонии савдо ва истифодаи тиҷорати
электронӣ ва фанновариҳои иттилоотӣ дар рушди савдои байни кишварҳои
узвро мавриди баррасӣ қарор медиҳанд. Дар ҷаласаҳои 14-24-уми Конфронси
ҳамкории иқтисодӣ ва тиҷоратӣ лоиҳаи қатъномаҳои КОМСЕК доир ба кӯмаки
иқтисодӣ ба Тоҷикистон қабул гардид.
Бори нахуст дар таърихи Тоҷикистон 37-умин ҷаласаи Шӯрои вазирони
корҳои хориҷии кишварҳои узви СҲИ аз 18 то 20-уми майи соли 2010 дар
шаҳри Душанбе баргузор гардид. Дар ҷараёни ин ҷаласа роҳбарии Шӯрои
вазирони корҳои хориҷии СҲИ ба уҳдаи Тоҷикистон ба муддати як сол
вогузор шуд. Қайд кардан бамаврид аст, ки дар ҷаласаи машваратии вазирони
корҳои хориҷии кишварҳои узви СҲИ зиёда аз 100 ҳайати гуногун – 57
ҳайъат аз давлатҳои узв ва 5 ҳайъат аз кишварҳои нозир, ҳамчунин созмонҳои
гуногуни минтақавию байналмилалӣ ширкат варзиданд. Дар раванди ҷаласаи
мазкур масъалаҳои сиёсӣ, иқтисодӣ, ҳуқуқӣ, гуманитарӣ, илмиву технологӣ,
фарҳангиву иттилоотӣ баррасӣ шуданд ва барои масъалаҳои мубрам хулосаҳои
зарурӣ пешниҳод карда шуд. Аз ҷониби Ҷумҳурии Тоҷикистон ва бо розигии
кишварҳои узв, се қатънома барои баррасӣ пешниҳод гардид:
1. Истифодаи захира ва имкониятҳои нақлиётии ҳамсоякишварҳои узви
СҲИ бо мақсади эҳё намудани иқтисодиёти Афғонистон;
2. Истифодаи оқилонаи захираҳои обӣ дар ҷаҳони ислом. Табодули
таҷриба ва иттилоот, устувор гардонидани ҳамкории минтақавию исломӣ дар
ин самт;
3. Осиёи Марказӣ ва ҷаҳони Ислом: назари умумии стратегӣ;
Эъломияи Душанбе, ки дар фарҷоми Иҷлоси 37-уми Шӯрои вазирони корҳои
хориҷии кишварҳои аъзои СҲИ қабул гардид, бо дархости ҳайати Тоҷикистон
ҳамчун санади Маҷмаи Умумӣ ва Шӯрои Амният бо шаш забони расмии СММ
интишор дода шуд.
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Моҳи сентябри соли 2010 дар қароргоҳи СММ дар Ню-Йорк, таҳти раёсати
Тоҷикистон Иҷлоси солонаи ҳамоҳангсозии Вазирони корҳои хориҷии кишварҳои
аъзои Созмони Конфронси исломӣ баргузор шуд. Дар иҷлос ду санад – “Баёнияи
поён” ва “Эъломияи мубориза бо исломситезӣ” қабул гардид. “Эъломияи мубориза
бо исломситезӣ” ва “Баёнияи поёни Иҷлоси солонаи ҳамоҳангсозии вазирони
корҳои хориҷии кишварҳои аъзои СКИ” мувофиқи тартиби муқарраргардида ва
бино ба дархости ҳайъати Тоҷикистон ба сифати раиси Гурӯҳи СҲИ дар Ню-Йорк
ҳамчун санади Маҷмаи Умумӣ ва Шӯрои Амният ба шаш забони расмии СММ
интишор ёфт.
Тоҷикистон ҳангоми роҳбарии хеш дар Шӯрои вазирони корҳои хориҷии
СҲИ вазифаҳои пурмасъулро бо сарбаландӣ иҷро намуд, ки он обрӯи кишварро
дар ҷаҳони Ислом боло бурд. Тоҷикистон замони роҳбарӣ дар ҳамоҳангӣ бо
Котиботи СҲИ ба рушди худи Созмон таваҷҷӯҳи махсус медод. Дар он замон
Тоҷикистон уҳдадор буд, то ба ташаббусҳои байналмилалии марбут ба СҲИ
ва кишварҳои узви он фавран вокуниш нишон диҳад ва ҳамзамон дар ташаккул
ва ҳамоҳангсозии чорабиниҳои муҳим дар доираи Созмон, ки қабл аз роҳбарии
Тоҷикистон ба нақша гирифта шуда буданд, фаъол бошад. Аз ин рӯ, Ҷумҳурии
Тоҷикистонро зарур меомад барои баланд бардоштани обрӯи хеш ва ҳифзи
манфиатҳои миллӣ тамоми чораҳои заруриро андешад.
Дар арафаи Иҷлосияи Шӯрои вазирони корҳои хориҷӣ Форуми соҳибкорони
кишварҳои исломӣ бо иштироки Тоҷикистон баргузор шуд, ки дар он Барномаи
амали СҲИ ҷиҳати таҳкими ҳамкорӣ бо кишварҳои Осиёи Марказӣ қабул гардид.
28-29 октябри соли 2014 дар Душанбе нахустин Анҷумани сармоягузории
СҲИ баргузор гардид. Анҷумани мазкур дар чорчӯби Барномаи амали СҲИ ҷиҳати
таҳкими ҳамкорӣ бо кишварҳои Осиёи Марказӣ, бо мақсади ҷалби сармоя ба ин
кишварҳо ва инчунин таҳкиму тавсеаи муносибатҳои кишварҳои Осиёи Марказӣ
бо кишварҳои дигари узви СҲИ ба роҳ монда шуд, ки дар кори он зиёда аз 500
нафар аз ҷумлаи намояндагони воломақоми ҳукуматӣ, институтҳои молиявию
иқтисодӣ, ширкатҳои бонуфузи бахши давлатӣ ва хусусии кишварҳои узви СҲИ
ва намояндагони вазорату идораҳо ва доираи соҳибкорони маҳаллӣ ширкат
варзиданд.
Чорабинӣ аз ҷониби Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон
ифтитоҳ шуда, дар рафти он Иёд Амин Маданӣ – Дабири кулли СҲИ, Аҳмад
Муҳаммад Алӣ – Президенти Бонки исломии рушд, Атиқуллоҳ Атифмол –
Муовини Вазири корҳои хориҷии Афғонистон, Абдулло Ғаббош – Вазири
давлатии Амороти муттаҳидаи Араб ва Туркӣ ибни Сауд ал-Кабир – Муовини
вазири корҳои хориҷии Шоҳигарии Арабистони Саудӣ ширкат варзиданд.
Анҷуман аз чор ҷаласаи мубрами иқтисодӣ: 1) Вусъат додани долони нақлиётӣ ва
инфрасохтори энергетикӣ дар Осиёи Марказӣ; 2) Тавсеаи тиҷорат ва сармоягузорӣ
дар Осиёи Марказӣ дар чаҳорчӯби СҲИ; 3) Таҳкими иқтидор ва пешбурди содирот
дар соҳаи коркарди маҳсулоти кишоварзӣ ва озуқаворӣ; 4) Рушди соҳибкории хурд
ва миёна дар соҳаи саёҳат иборат буд, ки вобаста ба маърӯзаҳои ин бахшҳо байни
ширкаткунандагон мубодилаи афкор сурат гирифт.
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Дар фарҷоми Анҷуман аз ҷониби кишварҳои узв санади ниҳоӣ таҳти унвони
“Гузориши Анҷумани нахустини сармоягузорӣ вобаста ба нақшаи амал оид
ба ҳамкорӣ бо кишварҳои Осиёи Марказӣ” қабул гардид. Пешниҳод шуд, ки
Анҷумани сармоягузорӣ дар ду сол як бор дар ҳар панҷ кишвари Осиёи Марказӣ
баргузор карда шавад. Илова бар ин аз кишварҳои Осиёи Марказӣ даъват шуд, ки
ҷиҳати ҳамроҳшавӣ ба созишномаҳои мухталифи бисёрҷониба оид ба ҳамкории
тиҷоратӣ ва иқтисодӣ, аз қабили Созишномаҳои умумӣ оид ба ҳамкории иқтисодӣ,
техникӣ ва тиҷоратӣ миёни кишварҳои аъзои СҲИ, Созишнома оид ба пешбурд,
ҳимоя ва кафолати сармоягузорӣ миёни кишварҳои аъзои СҲИ, Созишномаҳо
оид ба системаи тиҷорати имтиёзноки СҲИ (TPS-OIC), Оинномаи муассисаи
стандартизатсия ва метрология барои кишварҳои СҲИ (SMIIC), Оинномаи созмони исломӣ оид ба амнияти озуқаворӣ (IOFS) чораҳо андешанд.
Қайд кардан ба маврид аст, ки Нақшаи амали СҲИ барои Осиёи Марказӣ то соли
2025, ки зимни Саммити 13-уми сарони давлатҳо ва ҳукуматҳои СҲИ (Истанбул, 14-15 апрели 2016) қабул гардидааст, ҷиҳати таъмини рушди иқтисодиву
иҷтимоии минтақа бояд нақши муҳим касб намояд. Санади мазкур дурнамои
фаъолияти Созмонро дар ҳама соҳаҳои муҳими ҳаёт, аз ҷумла рафъи камбизоатӣ, рушди иқтисод, тиҷорат, молия, нақлиёт, энергетика, туризм, кишоварзӣ
ва амнияти ғизо, илму маориф ва фанноварӣ, тандурустӣ, муҳити зист, ҳуқуқи
инсон, рушди васоити ахбори омма, дипломатияи мардумӣ ва ғайра дар бар
гирифтааст.
Аз ин лиҳоз, ҷиҳати баҳрабардории бештар аз татбиқи Нақшаи амали СҲИ,
ки аксари бандҳои он ба Рӯзномаи ҷаҳонии рушди СММ то соли 2030 мутобиқат мекунанд, Тоҷикистон бо сохторҳои Созмон ва кишварҳои узви он ҳамкориҳои мутақобилан судмандро идома хоҳад дод.

4,7. ТАШКИЛОТИ ОҒОХОН ОИД БА
РУШД ДАР ТОҶИКИСТОН
Ташкилоти Оғохон оид ба рушд дар Тоҷикистон фаъолияти худро аз соли
1992 оғоз намуда, дорои таҷрибаи ғании кор дар манотиқи кӯҳистон мебошад.
Он дар тамоми вилояту ноҳияҳои мамлакат намояндагиҳои худро дошта, ҳоло
тавассути фаъолият ва маблағғузории хеш қариб 3500 нафарро бо кор таъмин
мекунад.
Ташкилоти Оғохон оид ба рушд барои мусоидат ба ҳамкории минтақавӣ ва
амалӣ сохтани як қатор барномаҳои байнисарҳадӣ кӯшиш мекунад, ки мақсади онҳо беҳтар намудани вазъи аҳолии беҳад ниёзманди тамоми минтақа
мебошад. Дар ин самт Ташкилоти Оғохон оид ба рушд дар сохтмони чор пул
дар маҷрои сарҳадии Тоҷикистону Афғонистон кӯмак расонд, то ки дар қатори ташаббусҳои байнисарҳадии соҳаи тандурустию маориф тиҷорати тарафайни байнисарҳадиро низ ҳавасманд гардонад. Аз ҷумлаи иқдомоти Ташкилоти
Оғохон оид ба рушд дар Тоҷикистон метавон ба лоиҳаҳои сершумори соҳаи
маориф, аз ҷумла таъсиси Мактаби маълумоти касбӣ ва давомдори Донишгоҳи
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Осиёи Марказӣ ва лоиҳаҳо оид ба рушди синни томактабии кӯдак, инчунин
ташаббусҳо дар соҳаи тандурустӣ, аз ҷумла Маркази минтақавии ташхис дар
Беморхонаи марказии Хоруғ, маблағгузориҳои сершумори соҳаи энергетика,
молияи хурд, телекоммуникатсия, туризм ва фарҳанг ишора кард.
Ҳоло Ташкилоти Оғохон оид ба рушд дар Тоҷикистон тавассути ҳашт сохтор
ва оҷонсиҳои фаръии худ, аз ҷумла ширкати Помир Энерҷи, Т-cell, ФОКУС,
Ёрии башардӯстона фаъолият дорад.

4,8. КУМИТАИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ
САЛИБИ СУРХ
КБСС намояндагии худро дар шаҳри Душанбе моҳи январи соли 1993 ифтитоҳ бахшид. 14-уми июли соли 2003 тавофуқнома миёни Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон ва КБСС “Дар бораи мақоми ҳайати КБСС” ба имзо расид.
Дар оғози ҳузури худ дар Тоҷикистон, КБСС фаъолиятҳои худро рӯйи мушкилоти башардӯстонаи марбут ба даргириҳои дохилӣ мутамарказ кард ва ба зиёда аз 200 000 қурбонии ҷанг кумакҳо ироа намуд.
Дар ҳоли ҳозир КБСС барномаҳои худро дар ҳамаи манотиқи кишвар мутобиқ бо салоҳияти худ ва авлавиятҳои аслии башардӯстона, аз ҷумла ба ҳалли мушкилоти башардӯстонаи бозмонда аз қабл (минаҳо ва афроди гумшуда),
омодагӣ ва вокуниш ба шароити изтирорӣ ва ҳамчунин тарвиҷи Ҳуқуқи байналмилалии башардӯстона ва дигар ҳуқуқҳои башарӣ анҷом медиҳад.
Дафтари Намояндагии КБСС дар шаҳри Душанбе воқеъ буда, намоянда-

Эмомалӣ Раҳмон дар СММ
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гиҳои он дар Суғд, Бадахшон ва водии Рашт фаъолият мекунанд. Моҳи сентябри
соли 2013 бо ризояти мақомоти Тоҷикистон Дафтари КБСС дар шаҳри Душанбе
ҷиҳати пуштибонӣ аз фаъолиятҳои башардӯстона дар Афғонистон ифтитоҳ ёфт.
КБСС бо Маркази миллии Тоҷикистон оид ба масъалаи минаҳо ҳамкорӣ мекунад. КБСС дар соли 2012 барномае барои ироаи кумакҳои пойдор ба қурбониёни минаҳо роҳандозӣ кард. Ин барнома ба хонаводаҳои мавриди назар фурсат
медиҳад, ки даромади пойдор ва муназзам дошта бошанд ва битавонанд хароҷоти
аслии рӯзонаашонро таъмин кунанд.
Аз соли 2010 КБСС барои афзоиши зарфияти сохторҳои беҳдоштӣ дар водии
Рашт ҷиҳати вокуниш ба шароити изтирорӣ кумак мерасонад. Аз оғози барнома
29 муассисаи беҳдоштӣ (дармонгоҳҳо, бемористонҳои ноҳияӣ, Бемористони марказии вилояти Бадахшон) дорувор ва таҷҳизоти тиббӣ дарёфт кардаанд.
Соли 2011 КБСС барои ҷарроҳҳо аз Вазорати тандурустӣ, Вазорати адлия ва
Вазорати мудофиа ва ҳамчунин табибони ниҳодҳои қудративу Кумитаи ҳолатҳои
фавқулодда семинарҳои тахассусӣ доир кард.
КБСС ҳамчунин ба афроди дорои нуқси ҷисмонӣ кӯмак мерасонад, то ба зиндагии одӣ баргарданд. Ин ниҳоди башарӣ дар байни солҳои 1998-2009 мустақиман ба Маркази ортопедии шаҳри Душанбе кӯмак мекард. Ҳоло Сандуқи махсуси
маъюбони КБСС расонидани кӯмакҳои фаннӣ, мушовара ва сарпарастии молии
омӯзиши кормандони ин ниҳод ва ҳамчунин додани дастгоҳҳо ва таҷҳизот барои
шуъбаи Маркази ортопедӣ дар Хуҷандро бар уҳда дорад.
КБСС дар умури гумшудагон дар саросари ҷаҳон, аз ҷумла Тоҷикистон кор мекунад ва аз фаъолияти Маркази миллии қонунгузории Тоҷикистон ҷиҳати баргузории пажӯҳиши муқоисаи қонунҳои миллӣ бо муқаррароти қонунҳои байналмилалӣ дар мавриди ҳуқуқи гумшудагон ва хонаводаҳояшон пуштибонӣ менамояд.
***
Бояд гуфт, Давлати Тоҷикистон аз солҳои аввали истиқлолият бо дарки воқеии
ҷойгоҳи созмонҳои байналмилалӣ дар назми навини ҷаҳонӣ, равобити созандаеро
бо ин созмонҳо ба роҳ монд ва ин раванд то имрӯз идома дорад. Тоҷикистон дар
ҳеҷ даврае бо ҳеҷ як аз созмонҳои байналмилалӣ мушкиле надошт (дар ҳоле ки дар
равобити баъзе кишварҳои олам гоҳ-гоҳе мушкилоте бо созмонҳои байналмилалӣ
ба вуҷуд меояд ва то марзи қатъи робита бо ин созмонҳо низ пеш меравад). Ин,
албатта, бозгӯи сиёсати мудаббирона ва барномарезишудаи Президенти кишвар,
Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аст, ки Вазорати корҳои хориҷӣ дар
пиёдасозӣ ва густариши ин сиёсат нақши меҳварӣ дорад. Тоҷикистон созмонҳои
байналмилалиро майдони муносибе барои ҳамкорӣ бо кишварҳои мухталиф, ҳамоҳангсозии фаъолиятҳои гуногунҷанба ва наздикии фарҳангҳову тамаддунҳо медонад. Аз ин ҷиҳат густариши равобит бо ин созмонҳо барои кишвари мо яке аз
авлавиятҳои сиёсати хориҷӣ ба ҳисоб меравад.
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БОБИ 5.

ДИПЛОМАТИЯИ ИҚТИСОДӢ
ВА ҲАМГИРОИИ ТОҶИКИСТОН
БО ИҚТИСОДИ МИНТАҚА
ВА ҶАҲОН

Ҳ

укумати Ҷумҳурии Тоҷикистон пайваста кӯшиш ба харҷ медиҳад, то
барои ҳар як шаҳрванд шароити мусоиди зист фароҳам орад ва тамоми
нақша ва барномаҳои кишвар ҷиҳати амалисозии ин ҳадафи олӣ равона
гардидаанд.
Дар даврони соҳибистиқлолӣ, Тоҷикистон, ҳамчун узви эътирофшудаи
ҷомеаи ҷаҳонӣ тавонист бо барқарор намудани равобити пайвастаи иқтисодиву
тиҷорӣ бо кишварҳои гуногун ва созмонҳои бонуфузи молӣ дар минтақа ва
ҷаҳон ба дастовардҳои муҳиме ноил гардад.
5,1. ҲАМКОРИҲОИ
ИҚТИСОДИИ ХОРИҶӢ БО КИШВАРҲОИ
ГУНОГУНИ ОЛАМ
Тоҷикистон тайи 25 сол дар роҳи амалисозии нақшаву супоришҳои ҳукумати
ҷумҳурӣ оид ба ҷалби сармояи хориҷӣ, таҳким бахшидани равандҳои савдои
озод, аз байн бурдани монеаҳои тарифӣ ва тавозуни нархгузорӣ дар савдои
хориҷӣ, мусоидат ба таќвият ва тавсеаи фазои тиҷорат, ҳаллу фасли мушкилоти
ҳамлу нақл ва интиқоли молу коло корҳои назаррасе анҷом додааст.
Дар ин муддат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон
ба кишварњои гуногуни љањон сафар намуда, зимни ба имзо расонидани
созишномаҳо дар бахшҳои иқтисодӣ ва иҷтимоӣ ба таќвият ва рушди робитаҳои
дуҷониба ва бисёрљонибаи иқтисодӣ заминаи мусоиди ҳуқуқию шартномавӣ
фароҳам овард.
Дар ин давра рушди равобити судманди иқтисодӣ бо кишварҳои пешрафтаи
ғарбӣ, пеш аз ҳама Фаронса, Олмон, Британия, Италия, ҳамчунин давлатҳои
Аврупои Шарқӣ ва Ҷанубу Шарќиро метавон аз самтњои муњим дар сиёсати
иқтисоди хориҷии Тоҷикистон донист.
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалї Рањмон дар рафти сафари худ
ба давлатҳои Аврупо моҳи октябри соли 2004 дар Брюссел Созишнома оид ба
ҳамкорӣ ва шарикӣ байни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Иттиҳоди Аврупоро ба
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имзо расонид, ки саҳифаи нави ҳамкориро дар доираи ин Созмон дар таърихи
ҷумҳурӣ боз намуд. Созишномаи мазкур аз ҷониби Парламенти Иттиҳоди
Аврупо ба тасвиб расида, ба ҳукми иҷро даромад.
Созишномаи шарикӣ ва ҳамкорӣ инкишофи муносиботи иќтисодиву
сиёсї ва фарњангиву иљтимоии ҳамаи кишварҳои узви Иттиҳоди Аврупоро бо
Тољикистон танзим хоҳад кард.
Муносибатҳои Тоҷикистон бо нињодњои байналмилалии молиявӣ, аз ҷумла
Бонки ҷаҳонӣ, Хазинаи байналмилалии асъор, Бонки аврупоии таҷдид ва
рушд, Бонки осиёии рушд, Бонки исломии рушд ва як теъдод хазинаву фондҳои
кишварҳои мухталиф хеле созандаву муваффақона сурат мегиранд.
Имзои созишномаҳои ҳамкориии иқтисодӣ бо кишварҳои Туркия, Хитой,
Ҳиндустон, Сурия, Миср, Қатар, Аморати Муттаҳидаи Араб, Афғонистон,
Қазоқистон, Россия ва Эрон аз аҳамияти хос бархурдор аст. Барои мисол,
ҷониби Россия дар соҳаҳои саноат ва энергетика, Ҷумҳурии Исломии Эрон дар
самти сармоягузории сохтмони нерӯгоҳи барқи обӣ ва нақб саҳм гирифтаанд.
То имрўз сохтмони НБО-и «Сангтӯда-1», сохтмони НОБ-и «Сангтӯда-2» ва
нақби Истиқлол бо муваффақият анљом гирифтааст ва ин иншоот мавриди
истифодабарӣ қарор доранд.
Сармоягузорони Ҷумҳурии Туркия низ як қатор лоиҳаҳоро, ба мисли
сохтмони марказњои тиҷоратї амалӣ гардониданд. Илова бар ин, Туркия ва
сармоягузорони Давлати Қатар дар сохтмони якчанд иншооти замонавї ва дар
соҳаҳои саноат, энергетика ва кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон низ саҳми
назаррас мегузоранд.
Таҳкими суботи иқтисодӣ дар Тоҷикистон тамоюли афзоиши бемайлони ҳаҷми
савдои хориҷии кишварро назаррас гардонидаанд, ки ин омили сиёсати Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон барои раванди озодонаи савдои хориҷӣ ва кам намудани
монеаҳои рушди соҳибкорӣ мусоидат намудааст. Албатта дар ин самт бояд самараи
сиёсати хориҷии «дарҳои боз» ва омодагии Тољикистонро ба густариши бештари
муносибатҳои ҳамкорӣ бо кишварҳои Ғарбу Шарқ ва олами ислом таъкид намуд.
Муносиботи фарогири иқтисодӣ бо Федератсияи Россия натиҷаи талоши
фаъолонаи ҳар ду ҷониб ба њамшарикии стратегии дорои хислати мутавозин буда,
ҳамкории рушдёбанда бо Иёлоти Муттаҳидаи Америка аз дастовардҳои муҳими
сиёсати иқтисодии хориҷии Тоҷикистон дар давраи истиқлолият ба шумор
меравад. Робитаҳои иқтисодии Тоҷикистон бо ин кишвари абарқудрати ҷаҳон
дар чаҳорчӯби асноди дуҷониба ва бисёрҷониба рушд ёфта, тадриҷан бахшҳо ва
соҳаҳои навро фаро мегиранд. Чунин муносиботи иқтисодӣ бо мамолики дигари
олам бомаром идома дошта, дар сиёсати иқтисодии хориҷии кишварамон минбаъд
низ нақши фаъол хоҳанд гузошт.
Чунончи дар шароити рушди босуръати иқтисодии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии
Ҳиндустон заминаҳои мусоид барои сатҳи нави ҳамкории иқтисодӣ, техникӣ
ва технологӣ миёни ду кишвар, қабл аз ҳама дар бахши истифодаи шабакаҳои
пешрафтаи компютерӣ ва иттилоотӣ фароҳам омаданд, ки онҳо ба нафъи давлатҳои
бо ҳам дӯст мебошанд.
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Тоҷикистон дар муддати нисбатан кӯтоҳ бо Ҷумҳурии Исломии Покистон
равобити созанда ва муфидро ба роҳ монд. Татбиқи барномаҳои ҳамкории
Тоҷикистон, пеш аз ҳама дар арсаҳои гидроэнергетика, инфрасохтор ва тиљорат
ба таҳкими бештари ин робитаҳо мусоидат хоҳад намуд.
Айни замон њамкориҳои марҳилаи сифатан нави Тоҷикистон бо кишварҳои
пешрафта ва босуръат рушдёбандаи Осиёи Шарқӣ ва Ҷанубу Шарқӣ - Япония,
Ҷумҳурии Корея, Сингапур, Малайзия, Индонезия, Тайланд ва Бруней
Доруссалом тавсеа ва густариш меёбанд.
Тоҷикистон талош меварзад, ки аз тариқи эҳёи равобити суннатӣ ва қадим бо
кишварҳои мусулмонӣ, мамолики араб ва манотиқи дигари дунё муносибатҳои
хуб дошта бошад. Дар байни онҳо метавон Афғонистон, Туркия, Покистон,
Арабистони Саудӣ, Миср ва Қатарро ном бурд.
Сохтмони роҳу пулҳо ба сӯи Афғонистони ҳамсоя, нақшаҳои боз ҳам
бузургтари бунёди хатҳои барқ, роҳҳои оҳану автомобилгард, ки василаи
густаришу рушди босуръати пайвандҳои Тоҷикистон бо мардуми ин давлати
дӯст хоҳанд буд, мисоли қавлу амали ягонаи кишварамон мебошад.
Дар ин раванд аҳамияти беш аз пеш касб намудани густариши ҳамаҷонибаи
равобити созанда ва ҳамкориҳои судманди иқтисодӣ бо Ҷумҳурии Исломии
Афғонистон доимо мавриди назари роњбарияти Тољикистон буда, кишварамон
айни чунин усулро нисбат ба равобити худ бо кишварҳои дигари олам татбиқ
менамояд ва ҷонибдори ҳамкориҳои иқтисодиву тиҷоратии созанда бо ҳар
кишвар ва созмоне мебошад, ки барои чунин равобит омодагӣ дорад.
5,2. ЊАМКОРИИ ИЌТИСОДЇ
БО ТАШКИЛОТУ СОЗМОНЊОИ
БАЙНАЛМИЛАЛӢ
Иттиҳоди иќтисодии Авруосиё (ИИАО). Дар даврони соҳибистиқлолӣ дар
самти њамкории иќтисодии хориҷӣ бо кишварҳои узви Иттиҳоди иќтисодии
Авруосиё (ИИАО) муваффақиятҳои муфид ба даст омад.
Њамкорињо дар доираи ин иттиҳод дар заминаи баррасии баргузории
ҷаласаҳои Гурӯҳҳои кории коршиносон дар соҳаҳои ҳуқуқ, фарҳанг, молия ва
таъмини намояндаи кишвар дар ҷаласаҳои мазкур идома доранд.
Қобили қайд аст, ки 4-5 апрели соли 2013 дар шањри Душанбе дар доираи
ИИАО ва Иттиҳоди гумрукӣ, II-юмин Конфронси байналмилалӣ дар мавзуи
“Равияҳои нави ҳамкориҳои минтақавӣ миёни Тоҷикистон ва Россия” баргузор
гардида, мутобиќи мақсади хеш барпо намудани чорабиниҳо, муҳокима
намудани вазъи кунунӣ, ояндаи рушди муносибатҳои иқтисодӣ, фарҳангӣ,
илму маориф ва раванди ҳамгироӣ байни Тоҷикистон ва Россия дар чорчўбаи
фазои ягонаи иқтисодӣ ва Иттиҳоди гумрукиро ба миён гузошт.
Дар ин давра, азбаски масъалаи ташкилёбии Иттиҳоди нави иқтисодии
Авруосиё матрањ гардид, масъалаи муассир будани он ба иқтисодиёти минтақа
ва хусусан ба Ҷумҳурии Тоҷикистон низ ба вуљуд омад. Ин буд, ки имкониятҳои
ворид шудани кишвар ба Иттиҳоди гумрукӣ водор сохт, ки бо кишварњои узв,
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аз љумла бо Ҷумҳурињои Қазоқистон, Беларус ва Қирғизистон корҳои таҳлилӣ
ва омузишї ба роҳ монда шаванд.
Љумњурии Тољикистон таъсироти Иттиҳоди нави иқтисодии Авруосиёро ба
иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва минтақа, ҳамзамон имкониятҳои ворид
шудани кишварро ба Иттиҳоди гумрукӣ мавриди омӯзиш қарор дода, мутобиқ
ба дастури Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон бо даъвати Вазорати рушди
иқтисод ва савдо Гурӯҳи корӣ таъсис дод.
Афзуданист, ки дар ин раванд 20-уми ноябри соли 2014 дар шаҳри Душанбе
Конфронси байналмилалӣ дар мавзӯи «Тоҷикистон: самтҳои ҳамгироии
авруосиёгӣ» доир гардид. Дар конфронс теъдоде аз мутахассисони Вазорати
рушди иқтисоди Федератсияи Россия ва Комиссияи иқтисодии Иттиҳоди
иқтисодии Авруосиё ширкат варзиданд. Дар анҷоми ин Конфронс дар
Маркази тадқиқоти стратегии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон бо
иштироки намояндагони вазоратҳои рушди иқтисод ва савдо, корҳои хориҷӣ,
адлия ва молия, хадамотҳои гумрук ва муҳоҷират мизи мудаввар доир гардид,
ки вобаста ба масоили марбут ва равандњои ҳамгироӣ дар ин иттињод табодули
афкор сурат гирифтанд.
Айни замон Ҷумҳурии Тоҷикистон масъалаи шомилшавӣ ба Иттиҳоди нави
иқтисодии Авруосиёро мавриди баррасӣ қарор дода, оқибатҳои мусбат ва
манфии онро омӯхта истодааст.
Њамкории иќтисодї бо СЊШ. Густариши робитаҳои мутақобилан судманд бо
кишварҳои аъзои Созмони Ҳамкории Шанхай (СЊШ)-ро метавон аз самтњои
муҳимтарин ва авлавиятноки сиёсати байниминтаќавї дар муносиботи
кишварамон ном бурд. Дар ин давра кишварамон муносиботи хешро дар
чаҳорчӯбаи ин сохтор ва ҳам мустақиман бо ҳар як кишвари узви он тањким
бахшидааст. Сатњи чунин равобит махсусан бо Ҷумҳурии Халқии Хитой хеле
афзоиш ёфт, ки натиљаи онро метавон дар амалї гардидани муњимтарин
лоињањои ҳамкории барои Тоҷикистон муфиду пурсамар арзёбї намуд.
Марҳилаи сифатан нави равобит ва шарикии минтақавӣ бо Ҷумҳурии
Халқии Хитой баъди ба имзо расидани Аҳдномаи ҳусни ҳамҷаворӣ, дӯстӣ ва
ҳамкории миёни ду кишвар, ҳангоми нахустин сафари давлатии Президенти
Тоҷикистон ба ин кишвар оғоз гардид.
Муҳимтарин дастовард дар доираи СҲШ, ин қабули Барномаи ҳамкориҳои
бисёрҷонибаи тиҷоратию иқтисодии давлатҳои узв мебошад, ки дар он
масоили муҳими иқтисодию иҷтимоӣ, аз қабили муҳокима ва интихоби
лоиҳаҳои инвеститсионӣ дар соҳаҳои энергетика, нақлиёт, коммуникатсия ва
технологияҳои иттилоотӣ, фаъолияти Шӯрои корӣ ва Иттиҳодияи байнибонкї,
вазъи корҳо вобаста ба таъсиси Фонди рушди он дар љои аввал қарор доранд.
5-уми майи соли 2009 Шӯро оид ба ҷалби сармоя аз Ҷумњурии Халќии Хитой
таъсис ёфт ва худи њамин моњ гурӯҳи кории байниидоравӣ барои татбиқи
фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 24 апрели соли 2009 №653
«Дар бораи тадбирҳои иловагии истифодаи сарфаҷӯёнаи энергия» ба фаъолият
шурӯъ намуд.
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Дар ин иртибот, Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Намоишгоҳи умумуҷаҳонии
«ЭКСПО-2010», ки то 31-уми октябри соли 2010 дар ш. Шанхайи Ҷумҳурии
Халқии Хитой баргузор гардид, иштирок намуд.
Рўзњои 17-19-уми июни соли 2010 дар рафти сафари кории Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ноҳияҳои мухтори Синҷиян-Уйғури Ҷумҳурии
Халқии Хитой як ќатор санадњо низ ба имзо расидаанд, ки дар самтњои иќтисоди
кишварамон хеле муфид ба шумор мераванд.
Бояд қайд намуд, ки дар љараёни баргузории Саммити навбатии сарони
кишварҳои аъзои Созмони Ҳамкории Шанхай дар шаҳри Душанбе ва
натиҷагирї аз рафти Шӯрои Сарони Ҳукуматҳои (сарвазирони) давлатҳои
аъзои СҲШ (25 ноябри соли 2010 дар шањри Душанбе) масъалаҳои ҳамкориҳои
бисёрҷониба дар доираи СҲШ дар соҳаҳои гуногун, аз ҷумла, бартараф
намудани оқибатҳои буњрони молиявии ҷаҳонӣ, такмили инфрасохтори
нақлиётӣ ва коммуникатсионӣ, истифодаи самараноки захираҳои обӣ, ривоҷ
додани савдои наздисарҳадӣ баррасӣ гардиданд.
Њамкорї бо ЭКО. Самти дигари авлавиятнок ин густариш додани равобити
мутақобилан судманд бо кишварҳои аъзои Созмони ҳамкории иқтисодӣ
(ЭКО) мебошад. Минтақаи Созмони ҳамкории иқтисодӣ яке аз бузургтарин
ќаламравњои иқтисодии дунё ба ҳисоб меравад, ки бо бархурдорї аз ќадимтарин
тамаддунҳои ҷаҳонї дар маркази Осиёву Аврупо ҷойгир шудааст.
Қаламрави кишварҳои аъзои СҲИ тақрибан 8 млн. километри мураббаъро
бо аҳолии зиёда аз 440 млн. нафар, ки ин 6,21%-и тамоми аҳолии ҷаҳонро
ташкил медиҳад, фаро мегирад.
Маҷмӯи маҳсулоти дохилии кишварҳои аъзои СҲИ дар давоми даҳ соли
охир шаш маротиба зиёд шуда, тақрибан ба 1.9 трлн. долл. ИМА расид.
Нишондиҳандаи ММД дар асоси тавозуни иқдидори харидорӣ 4,7 трлн. долл.
ИМА-ро ташкил медиҳад.
Ҳаҷми умумии сармоягузории мустақими хориҷии кишварҳои СҲИ дар
давоми солҳои охир маблағи зиёда аз 34 млрд. долл. ИМА-ро ташкил намуд.
Барои рушди муносибатҳои иқтисодиву тиҷоратӣ бо кишварҳои аъзои
СҲИ аз ҷониби Ҷумҳурии Тоҷикистон дар чаҳорчӯби Созмони мазкур як
қатор ҳуҷҷатҳо ба имзо расида, тасдиқ гардидаанд, аз ҷумла: Паймони Измир,
Созишнома оид ба тиҷорати транзитӣ дар минтақаи СҲИ, Созишномаи
сиғавии СҲИ оид ба ҳамлу нақли транзитӣ, Созишномаи тиҷоратии СҲИ,
Ойинномаи Донишкадаи фарҳангии СҲИ, Ойинномаи Бунёди илми СҲИ.
Ќобили зикр аст, ки Созмони њамкории иќтисодї аз 28 сентябри 1993 дорои
мақоми нозир дар СММ ва Созмони Ҳамкории Исломӣ мебошад.
Масъалаҳои ташкили системаи ҳамлу нақли бехатар, осон намудани қоидаҳои
тиҷорат, ҳавасмандкунонии тиҷорати наздисарҳадӣ, истифодаи самараноки
захираҳои обиву энергетикӣ, ташкили системаи ягонаи энергетикӣ, ҳаракати
озоди қувваи корӣ ва молҳо, инчунин ташкил намудани ҳудуди ягонаи иқтисодӣ
сиёсати имрӯзаи СҲИ - ро нишон медиҳад.
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Ављи муносиботи Тољикистон бо ин созмонро баъди сафари расмии
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Ҷумҳурии Исломии Эрон ва
мушорикати борвари ӯ дар саммити 11-уми Созмони ҳамкории иқтисодӣ, ки
моҳи марти соли 2009 дар шаҳри Теҳрон ба вуќўъ пайваст, метавон мушоњида
кард. Инчунин саммити 12-ум дар Ҷумҳурии Туркия, ки моҳи декабри соли
2010 баргузор гардид, дар таърихи муносибатҳои рушдёбандаи Тоҷикистон бо
давлатҳои минтақа марҳилаи сифатан навро ибтидо гузошт. Дар охири ҳамоиш
Эъломияи Истамбул ва як зумра қарорҳои муҳим оид ба таъмини фаъолияти
самарабахши СҲИ, густариши минбаъдаи ҳамкории минтақавӣ ва баланд
бардоштани он то сатҳи сифатан нав қабул шуданд.
Пешниҳодҳои ҷониби Тоҷикистон дар бораи пайвастани роҳҳои нақлиётии
Чин, Қирғизистон, Тоҷикистон, Афғонистон, Эрон ва Туркия ва ҳамчунин
зарурати пурра истифода намудани иқтидори гидроэнергетикии минтақа ва
ҳарчӣ зудтар татбиқ намудани лоиҳаи «CASA-1000» барои ба ҳам пайвастани
шабакаҳои энергетикии Қирғизистон, Тоҷикистон, Афғонистон ва Покистон
дар матни Эъломия инъикос ёфтанд.
Тоҷикистон ҳамчун кишваре, ки ба бандарҳои баҳрӣ роҳи баромад надорад,
сиёсатеро пайгирона мавриди татбиқ қарор додааст, ки ба таъмини равандҳои
ҳамгироӣ, озодии тиҷорати хориҷӣ ва рушди ҳамкориҳои мутақобилан судманд
бо кишварҳои минтақаи Созмони ҳамкориҳои иқтисодӣ нигаронида шудааст.
Вазифаҳои асосӣ дар самти рушди робитаҳои иқтисодии хориҷӣ, истифодаи
самараноки воситаҳои тиҷорати байналмилалӣ ва таҳкими нерӯи транзитии
кишвар мебошанд, ки бо мақсади таъмини рушди устувори иқтисодӣ ва коҳиш
додани сатҳи камбизоатӣ амалӣ карда мешаванд. Барои ба ин ҳадафҳо расидан
дар марҳилаи хеле кӯтоҳ корҳои зиёд ба анҷом расонида шуд.
Ҳоло кишварҳои аъзои Созмони ҳамкориҳои иқтисодӣ шарикони
муҳимтарини тиҷоратии Тоҷикистон мебошанд ва саҳми онҳо асоси ҳаҷми
умумии муомилоти тиҷорати хориҷиро ташкил медиҳад.
Ҳаҷми савдои хориҷии кишварҳои СҲИ дар соли гузашта маблағи тақрибан
1 трлн. долл. ИМА-ро, аз ҷумла савдои мол 86% ва хизматрасонӣ 14%-и маҷмӯи
савдои хориҷиро ташкил намудаст. Ҳаҷми савдои хориҷӣ байни кишварҳои
Созмон дар давоми даҳ соли охир афзоиш пайдо карда, аз 5,3 % то ба 8,9%-и
маҷмӯъи савдои хориҷии кишварҳои мазкурро ташкил додааст.
Инфрасохтори нақлиётӣ яке аз омилҳои муайянкунандаи иқтисоди
минтақаи СҲИ мебошад, ки Аврупо, Осиёи Шарқӣ ва Ҷанубу Шарқиро
пайванд дода, ба рушди инфрасохтори нақлиётӣ ва коммуникатсия барои
ҳамгироии кишварҳои Созмон бо шабакаи нақлиётии ҷаҳонӣ баҳри афзоиши
савдои хориҷӣ имконият фароњам меорад.
Бояд қайд кард, ки дарозии умумии роҳҳои оҳани кишварҳои СҲИ 51 182 км
ва роҳҳои автомобилгард 792 000 км ташкил медиҳад.
Тоҷикистон барои рушди инфрасохтори зарурӣ ва расидан ба ҳадафҳои
стратегии кишвар кӯшишу талошҳо ба харҷ медиҳад, ки сохтани пулҳо бар
рўи дарёи марзии Панҷ, азнавсозӣ ва пайвастани роҳҳои нақлиётии кишвар
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бо Афғонистон, Қирғизистон, Ӯзбекистон ва Хитой далели ин гуфтањост.
Њамзамон, Тољикистон талошҳои худро барои бунёди роҳи оҳан, ки
Тоҷикистонро бо роҳи оҳани Афғонистону Эрон, аз як тараф ва Қирғизистону
Хитой, аз тарафи дигар мепайвандад, идома медињад.
Соҳаи муҳимтарини ҳамкориҳои байнидавлатӣ дар ин самт истифодаи
оқилона ва пурсамари захираҳои обии минтақа мебошад. Рушди бемайлони
майдони обёришаванда, азхудкунии заминҳои нав ва тадриҷан афзудани
теъдоди аҳолӣ қазияи таъмини обро тезутунд кардааст. Маврид ба ёдоварист,
ки зиёда аз 60 фисади захираҳои обии минтақаи Осиёи Марказӣ аз кӯҳсори
Тоҷикистон сарчашма мегирад ва роњи истифодаи самараноки ин захираҳои
обӣ, танзими масъалаи истифодаи сарфакоронаи ҳавзаи обӣ ва ташкили
механизми дурусти обёрии заминҳои корам дар минтақа, ба сохтмони
обанборҳои бузург дар Тољикистон вобастагии амиќ дорад.
Кишварҳои узв захираҳои кофии ҳамгироиро дар соҳаҳои илму технология
ва маориф низ доранд. Истифодаи муштараки захираҳои маъдан ва ашёи
хом, энергияи гению биотехнологӣ, коркарди кимиёвии ашёи карбогидратӣ,
табдили нерӯи офтоб ва ғайраҳо метавонанд самти афзалиятноки чунин
ҳамкориҳо бошанд, ки дар тавсеаи дастовардњои иќтисодии Тољикистон ва
дигар кишварњои узв заминањои нав муњайё месозанд.
Афзоиши истихроҷи нафту газ ва зиёдшавии саҳми он дар тиҷорати ҷаҳонӣ,
тадриҷан тавсеа ёфтани шабакаҳои интиқоли нафту газро чӣ дар дохили минтақа
ва чӣ дар хориҷ аз он тақозо мекунад. Дар ин росто Тоҷикистон манфиатдор аст, ки
бо кишварҳои узви СҲИ дар мавриди аз худ кардани конҳои нафту газ ва коркарди
муштараки онҳо ҳамкориҳои судманд дошта бошад. Аз тарафи Тоҷикистон ба
лоиҳаи Созишномаи ҳамкориҳои иқтисодӣ дар соҳаи нақлиёт ва алоқа, ки барои
кишварҳои узви СҲИ муҳим аст, ҷиҳати гузаронидани хатти интиқоли нафту
газ тариқи қисмати ҷанубии Тоҷикистон борњо таклифҳо пешниҳод шуда буд ва
чунон ки маълум аст, ба таври мусбат ҳал шудани ин масъала имконият медиҳад,
ки қазияи таъминот бо барқу маводи сӯхт дар Тољикистон њалли худро ёбад.
Фаъолияти муштарак дар доираи амнияти иқтисодиву экологӣ низ метавонад
яке аз бахшҳои махсуси ҳамкориҳо бо кишварњои узви СҲИ дар зимни таҳияи
лоиҳаҳои роҳҳои автомобилгард ва роҳи оҳан бошад.
Дар даврони Истиқлолият дар баробари ривоҷи ҳамкориҳои бисёрҷониба ҷиҳати
ҳамгироии бештари Ҷумҳурии Тоҷикистон ба иқтисодиёти ҷаҳонӣ, муносибатҳои
дуҷонибаи тиҷоратї ва иқтисодӣ бо кишварҳои хориҷаи дуру наздик, таҳкими
пояи шартномавию ҳуқуқии муносибот, муайян намудани самтҳои афзалиятноки
равобит бо соҳибкорони кишварҳои гуногун пешравиҳои зиёде ба даст омад.
Њамкории Тољикистон бо СУС. Яке аз воситаҳои муваффаќи ҳамгироӣ бо
иқтисодиёти ҷаҳонӣ шомил шудани Тољикистон ба Созмони умумиҷаҳонии савдо
(СУС) мебошад. Узвият дар ин Созмон масъулияти баланди риояи қонунҳои
байналхалқӣ ва созишномаҳову санадҳои меъёрии дар чаҳорчӯбаи он қабулшударо
ба миён оварда, барои Тољикистон имконияти бештари њамгироии иќтисодии
љањониро дар радифи дигар кишварњои узв фароњам сохт.
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Албатта шомил шудан ба ин Созмон таќозо мекард, ки Тољикистон чандин
зинаи имтињонро сипарї менамуд ва дар паи талошњои беваќфаи Президенти
кишвар ба ин маќсади наљиб ноил гардид.
Тибќи супориши Президенти Љумњурии Тољикистон масъалаи
гуфтушунидњои байналмилалї ва њамвор намудани заминањо барои пайвастани
Тољикистон ба СУС ба зиммаи Вазорати корњои хориљї ва сохторњои соњавї
гузошта шуда буд. Вазорат ва сохторњои марбута тавонистанд, ки супоришњои
дар назди худ гузошташударо сари ваќт ва бо назардошти манфиатњо ва
уњдадорињои худ њал намоянд.
Нињоят, пас аз пушти сар гузоштани чандин даври музокирот бо созмонњову
кишварњои дунё ва ќадам ба ќадам мувофиќ кардани ќонунњои соњаи савдо ва
тиљорат дар кишвар, Љумњурии Тољикистон 2 марти соли 2013 узви комилҳуқуқи
яке аз созмонҳои бонуфузтарини дунё - Созмони умумиҷаҳонии савдо гардид
ва ќадами бузурги дигаре дар арсаи байналмилалї ба пеш гузошт.
Ҷумҳурии Тоҷикистон барои таќвият додани ҳамкорӣ бо ин Созмон, аз љумла
самти кор бо Котиботи СУС дар назди Намояндагии Ҷумҳурии Тоҷикистон
дар Женева Гурӯҳ оид ба ҳамкорӣ бо Котиботи СУС таъсис дода, умедвор аст,
ки он барои густариши равобит байни кишвари мо ва ин Созмони бонуфуз
таъсири мусбати худро мерасонад.
Баъди аъзои комилҳуқуқ гардидани Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Созмони
умумиҷаҳонии савдо кишвари мо баҳри амалӣ намудани уҳдадориҳои худ, ки
аз талаботҳои СУС бармеоянд, талош меварзад.
Дар ин давра ҷиҳати дар амал татбиқ намудани он уҳдадориҳо, аз ҷумла риояи
принсипи асосии СУС - таъмини сиёсати савдои шаффоф ва пешгӯишаванда,
дар қаламрав ва берун аз кишвар барои намояндагони вазорату идораҳо,
инчунин доираҳои соҳибкории кишвар як қатор чорабиниҳо ба монанди
конфронс, форум, семинар ва давраҳои омӯзишӣ оид ба санадҳои меъёрӣҳуқуқии СУС, алалхусус, Созишномаи генералӣ оид ба тарофаҳо ва савдо аз соли
1994, баргузор гардиданд. Намояндагони СУС зимни баромадҳои хеш мавзӯи
огоҳониданро ҳамчун яке аз самтҳои муҳими ҳамкориҳо байни кишварҳои
аъзои СУС ҷиҳати шаффофияти муносибатҳо арзёбӣ намуд. Ҳадаф аз татбиқи
масъалаҳои огоҳонии СУС иҷрои уҳдадориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба
роҳёбӣ ба бозори мол ва пурра мутобиқ намудани ин уҳдадориҳо ба талаботи
Созишномаи генералӣ оид ба тарофаҳо ва савдо мебошад.
Дар доираи ҳамкориҳо бо СУС барои шомил шудани Тоҷикистон ба
Созишномаи СУС оид ба хариди давлатӣ як қатор корҳои мушаххас анҷом дода
шуданд. Аз ҷумла, рӯзҳои 9-11 феврал ва 16 сентябри соли 2015 дар ш. Женева
бо иштироки намояндагони кишвар дар ҷаласаҳои дахлдори Кумита оид ба
Созишномаи мазкур масъалаҳои мавриди назар муҳокима карда шуданд. Дар
ҳошияи он ҳайати Тоҷикистон бо намояндагони кишварҳои узви Созишнома,
аз ҷумла Канада, Гонконг ва Тайвани Хитой, Кореяи Ҷанубӣ, Сингапур, ИМА,
Иттиҳоди Аврупо ва Конфедератсияи Швейтсария гуфтушунидҳо анҷом дод.
Лоиҳаи Қонуни Љумњурии Тоҷикистон “Дар бораи хариди давлатии мол, кор
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ва хизматрасонӣ”, ки қаблан барои баррасии кишварҳои узв пешниҳод гардида
буд, сазовори баҳои баланди онҳо гардид. Ҳайати Љумњурии Тоҷикистон дар
Симпозиум оид ба Созишномаи хариди давлатӣ, ки рӯзҳои 17-18 сентябри
соли 2015 дар шаҳри Женева баргузор гардид, ширкат варзида, роҳҳои татбиқ
ва афзалиятҳои Созишномаи мазкурро баррасӣ намуд.
6-уми майи соли 2015 лоиҳаи қарор “Оид ба тасдиқ намудани Созишномаи
СУС дар хусуси содагардонии расмиёти савдо”, ки дар ҳамкорӣ бо сохторҳои
соҳавии кишвар таҳия гардида буд, аз ҷониби Маҷлиси намояндагони
Маҷлиси Олии Љумњурии Тоҷикистон ба тасвиб расид. Тоҷикистон дар байни
161 давлати аъзои СУС 5-умин кишваре мебошад, ки созишномаи мазкурро
тасвиб намудааст.
1 июни соли 2015 дар ш. Душанбе Ҳамоиши байналмилалии «Савдо ва
сармоягузорӣ» доир шуд. Дар Ҳамоиш, ки бо иштироки ҳайати баландпояи
Котиботи СУС, инчунин намояндагони вазорату идораҳои кишвар, созмонҳои
байналмилалии муқими Тоҷикистон ва бахши хусусӣ баргузор гашт, масъалаҳои
аҳамияти ҳамгироии кишвар ба иқтисодиёти ҷаҳонӣ, ҷалби сармояи хориҷӣ ба
иқтисодиёти ҷумҳурӣ, рақобатпазирии молҳои ватанӣ ва афзалиятҳои аъзогӣ
дар СУС мавриди баррасї қарор гирифтанд.
Дар доираи ташаббуси Президенти кишвар ҷиҳати табодули таҷриба дар
доираи ҳамкориҳо дар СУС (суханронӣ дар ҷаласаи Шӯрои Генералии СУС, 10
декабри соли 2012) дар таърихи 4-5 июни соли 2015 дар ш. Душанбе “Сеюмин
мизи мудаввари Хитой” баргузор карда шуд. Дар ин чорабинӣ, ки дар ҳамкорӣ
байни вазорату идораҳои дахлдори кишвар бо Котиботи СУС ва Ҳукумати
Ҷумҳурии Халқии Хитой ташкил карда шуд, Муовини Котиботи Генералии
СУС, инчунин намояндагони 20 давлати аъзо ва кишварҳои нозир ширкат
варзиданд.
Дар ин давра барои кормандони соҳаҳои дахлдори кишвар аз ҷониби
Котиботи СУС давраҳои омӯзишӣ оид ба «Мушкилиҳо дар истифодабарии
созишномаи монеаҳои техникӣ дар савдо (ТБТ)», «Сиёсати cавдо», оид
ба масъалаҳои зеҳнӣ (16-27.03. с. 2015, Женева), «Хабарномаҳо дар соҳаи
кишоварзӣ», “Созишномаи СУС оид ба чораҳои санитарӣ ва фитосанитарӣ”
(26-27.01. соли 2015, Бишкек) гузаронида шуданд.
Ба мақсади тақвият додани мавқеи кишвар дар СУС, 4 сентябри соли
2015 Намояндаи доимии ҶТ дар назди Шӯъбаи СММ ва дигар ташкилотҳои
байналмилалии муқими шаҳри Женева бар асоси дастури Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон, ҳамзамон Намояндаи доимии ҶТ дар назди СУС таъйин гардид.
Афзуданист, ки дар як муддати кӯтоҳ тибқи талаботу муқаррароти СУС
ба қонуну меъёрҳои амалкунандаи кишварамон тағйироту иловаҳои дахлдор
ворид гардида, шумораи зиёди санадҳои нави меъёрӣ қабул карда шуданд, ки
заминаи пайвастани Тоҷикистонро ба равандњои иќтисодии љањони муосир
таќвият мебахшанд.
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5,3. ЊАМКОРЇ БО БОНКЊО ВА
НИҲОДҲОИ МОЛИЯВИИ ЉАЊОНӢ
Ташаккул додани муносибатҳои бозорӣ дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон
ва дохилшавии кишвар ба системаи бозори ҷаҳонӣ тақозо менамояд, то
њамкорињо бо ниҳодҳои байналмилалии молиявӣ фаъолтар шаванд.
Ба њамин хотир, Ҷумҳурии Тоҷикистон бо ниҳодҳои молиявии
байналмилалӣ, ба монанди Гурӯҳи Бонки љаҳонӣ (ГБУ), Бонки исломии рушд
(БИР), Бонки осиёии рушд (БОР), Бонки аврупоии таҷдид ва рушд (БАТР),
Хазинаи байналмилалии асъор (ХБА), Бонки сармоягузории Аврупо, Бонки
осиёии сармоягузории инфрасохторї ва амсоли инҳо ҳамкориҳои пурсамар ба
роҳ мондааст.
Њамкорӣ бо Бонки ҷаҳонӣ яке аз самтҳои асосии сиёсати молиявии кишварро
ташкил медињад, ки гуфтушунидҳои пайваста ва њамкорињои судманди
Ҳукумати кишвар ва Бонки ҷаҳонӣ дар самтҳои гуногун далели гуфтаҳои
болоянд.
Тайи солҳои шарикӣ аз ҷониби Бонки ҷаҳонӣ ба Тољикистон ба маблағи
умумии беш аз як миллиард доллари амрикоӣ қарзҳои имтиёзнок, грантҳо
ва кӯмакҳои техникӣ дар бахшҳои кишоварзӣ, нақлиёт, идораи давлатӣ ва
сиёсати иқтисодӣ, обтаъминкунӣ, бахши хусусӣ, тандурустӣ, маориф ва ҳифзи
иҷтимоӣ људо карда шудааст.
Дар ин миён, татбиқи босамари Стратегияи кишварии Бонки ҷаҳонӣ бо
Тоҷикистон барои солҳои 2015-2018 барои Љумњурии Тоҷикистон ниҳоят
муҳим арзёбӣ мегардад.
Дар ин давра њамкории наздик бо ин ниҳод ҳамчунин дар ҷараёни ташхиси
иқтисодию техникӣ ва экологию иҷтимоии лоиҳаи сохтмони нерӯгоҳи Роғун,
оғози бунёди хатти барқи 500-киловатаи минтақавии “CASA-1000” ва ҷудо
намудани маблағ барои татбиқи ин тарҳ сурат гирифт.
16-уми майи соли 2016 Директорони иҷроияи гурӯҳи Бонки ҷаҳонӣ дар
сатҳи баланд ҷиҳати баррасии масоили ҳамкориҳо, аз ҷумла доир ба дастгирии
рушди иҷтимоию иқтисодии Тоҷикистон ва мусоидат ба коҳиш додани таъсири
манфии омилҳои беруна ба иқтисоди кишвар, аз ҷониби Президенти Љумњурии
Тољикистон ба ҳузур пазируфта шуданд. Дар мулоќот оид ба масъалаҳои
татбиқи босамари нақшаи чорабиниҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
доир ба пешгирии хавфҳои эҳтимолӣ ба иқтисоди кишвар ва қарорҳои Шӯрои
директорони иҷроияи Бонки ҷаҳонӣ оид ба механизмҳо ва ташаббусҳои
зиддибӯҳронӣ табодули назар сурат гирифт. Бонки мазкур барои анҷоми даври
дуюми лоиҳаи бо об таъмин кардани шаҳри Душанбе, 16 миллион доллар қарзи
бебозгашт дод.
Ба ғайр аз ин, Бонк барои таҳкими рақобатпазирии бахши хусусӣ барои
Тоҷикистон 10 миллион доллар ҷудо кард. Ҳадаф аз ин кўмак беҳбуди фазои
соҳибкорӣ дар Тоҷикистон мебошад. Кўмаки Бонки ҷаҳонӣ аз ҷумла, барои
содда кардани тартиби сабти номи ширкатҳо ва дарёфти иљозатномаи сохтмон,
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беҳбуди зербинои молӣ ба
хотири осон кардани дастрасӣ
ба хадамоти молӣ ва мусоидат
ба рушди истихроҷи маъдан
сарф шуд. Илова бар ин, Бонк
дар чаҳорчӯби барномаи рушди
зербинои мунитсипалӣ, ба 200
000 сокини Қӯрғонтеппаву
Фархор, Кӯлобу Восеъ ва
Данғара
ба
миқдори
11
миллиону 850 ҳазор доллари
ИМА
кумак
намуд.
Ин
маблағ барои соҳаи обёрӣ ва
беҳдошт,
ҳамчунин
барои
таҳкими зербинои таъмини
шароити дарозмуддати беҳбуди
зиндагии мардум масраф шуда, Мулоқот бо Директори кишварии Бонки Ҷаҳонӣ оид ба
Осиёи Марказӣ хонум Лилия Бурунчук (Душанбе, 2016)
2 миллион доллар аз ин барнома
барои пешгирии обхезиҳо дар
навоҳии вилояти Хатлон масраф шуд. Ҳамзамон, Бонки ҷаҳонӣ дар ҳаҷми
18 миллион доллари амрикоӣ ба таври илова барои коҳиш додани талафоти
энергетикӣ дар кишвар људо намуд.
Дар маҷмӯъ ҳамкориҳои Тоҷикистону Бонки ҷаҳонӣ асосан дар бахшҳои
саноат, кишоварзӣ, дастгирии буҷети давлатӣ, беҳсозии инфрасохтори
энергетикиву нақлиётӣ ва ғайра ҷараён гирифтанд. Ҳоло дар Тоҷикистон дар
бахшҳои энергетика, кишоварзӣ, маориф, тандурустӣ, обтаъминкунӣ, хоҷагии
манзилӣ ва ислоҳоти идораи давлатӣ 21 лоиҳа бо маблағгузории гурӯҳи Бонки
ҷаҳонӣ мавриди татбиқ қарор дорад, ки маблағи умумиаш 323 миллион доллари
Амрикоро ташкил медиҳад.
Рўзи 9-уми ноябри соли 2015, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Ноиби
президенти Бонки ҷаҳонӣ оид ба минтақаи Аврупо ва Осиёи Марказиро, ки бо
нахустин сафари корӣ ба Тоҷикистон ташриф оварда буд, ба ҳузур пазируфт.
Зимни он, доираи васеи масъалаҳои ҳамкорӣ, аз ҷумла татбиқи лоиҳаҳои
муштарак, роҳҳои татбиқи босамари Стратегияи нави ҳамкории Бонки ҷаҳонӣ
бо Тоҷикистон барои солҳои 2015-2018, ки ҷудо намудани 250 миллион доллари
амрикоиро асосан дар шакли грант дар назар дошт, баррасӣ гардид.
Равобит байни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Бонки осиёии рушд низ дар ҳоли
пешрафт қарор дорад. Тайи солҳои ҳамкории дуҷониба Бонк дар якчанд
лоиҳаи бузурги стратегӣ дар ҳаҷми зиёда аз 1,3 миллиард доллари амрикоӣ
қарзҳои имтиёзнок, грантҳо ва кумаки техникӣ намудааст. Аз ҷумла, бунёди
роҳи Айнӣ-Панҷакент то сарҳади Узбекистон, роҳи автомобилгарди ВосеъХовалинг ва роҳи автомобилгарди Душанбе-Турсунзода то сарҳади Узбекистон
аз ҷониби ин Бонк маблағгузорӣ мешавад. Тоҷикистон хоњони татбиқи
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Стратегияи панҷсолаи ҳамкорӣ бо Бонки осиёии рушд барои солҳои 2016-2020
аст, ки асосан масъалаҳои беҳтар намудани шабакаҳои роҳу нақлиёт, амнияти
энергетикию озуқаворӣ, дастрасӣ ба оби тоза ва хизматрасонии иҷтимоӣ,
рушди бахши хусусӣ ва ҳамкории минтақавиро дар бар мегирад.
Дар доираи стратегияи мазкур тибқи Нақшаи индикативии бонк барои
солҳои 2015-2017 ба Тоҷикистон зиёда аз 240 миллион доллари амрикоӣ ҷудо
карда мешавад. Бо назардошти афзоиши таъсири манфии омилҳои берунӣ
ба иқтисоди Тоҷикистон, имконоти афзун намудани дастгирии кишвар аз
ҷониби Бонки осиёии рушд мавриди баррасї ќарор дорад. Интизор меравад,
ки Бонки осиёии рушд барои татбиқи босамари Нақшаи зиддибуҳронии
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон кумаки назаррас расонад. Њамчунин
имконоти маблағгузории лоиҳаҳои навсозии роҳҳои мошингарди ДушанбеҚурғонтеппа ва идома додани навсозии нерӯгоҳи Норак ва татбиқи дигар
лоиҳаҳои афзалиятнок дар назар дошта шудааст.
Ҳамкории Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Бонки исломии рушд низ рӯз ба рӯз
густариш меёбад. Аз ҷониби ин бонк ба маблағи 325 миллион доллари
амрикоӣ ба Тоҷикистон қарзҳои имтиёзнок ва кўмаки техникӣ пешниҳод
шудааст, ки барои татбиқи лоиҳаҳои муҳим дар бахшҳои гуногуни иқтисодию
иҷтимоӣ равона шудаанд. То имрўз 15 лоиҳаи кумаки техникӣ барои
таҳияи асосноккунии техникию иқтисодӣ ва беҳдошти институтсионалии
имкониятҳои вазорату идораҳои мамлакат ба маблағи умумии 4.5 млн. доллари
ИМА амалӣ гардидааст. Дар айни замон маблағи умумии лоиҳаҳои фаъол, ки
бахшҳои энергетика, нақлиёт, обтаъминкунӣ ва тандурустию маорифро фаро
мегиранд, зиёда аз 190 миллион
доллари амрикоиро ташкил
медиҳад.
Дар ин росто, аз тарафи
Мамлакати
Арабистони
Саудӣ тариқи Бонки исломии
рушд
барои
навсозии
қитъаҳои
Кӯлоб-Шӯрообод
ва Шкев-Қалъаи Хумби роҳи
мошингарди
Кӯлоб-Дарвоз
људо шудани 108 миллион
доллари амрикоӣ ќобили ќайд
аст. Тавофуќ дар бораи ин ва
дигар лоиҳаҳои муҳими соҳаи
нақлиёт зимни вохӯрӣ миёни
Президенти ҶТ бо Президенти
Бонки исломии рушд рӯзи 4
январи соли 2016 дар Риёз сурат
Мулоқот бо Президенти Бонки Исломии Рушд
гирифт.
доктор Аҳмад Муҳаммад Алӣ (Душанбе, 2016)
Боиси тазаккур аст, ки
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Президенти Гурӯҳи Бонки исломии рушд доктор Аҳмад Муҳаммад Алӣ борҳо
ба Ҷумҳурии Тоҷикистон сафарҳои корӣ анҷом дода, аз ҷумла дар Иҷлосияи
37-уми Вазирони корҳои хориҷии давлатҳои аъзои Созмони ҳамкории исломӣ
(17 майи соли 2010), Конфронси байналмилалии РЕККА оид ба Афғонистон
(26 - 27 марти соли 2012), Вохӯрии 38-уми Шӯрои мудирони Бонки исломии
рушд (21 майи соли 2013) ва нахустин анҷумани сармоягузории Созмони
ҳамкории исломӣ барои кишварҳои Осиёи Марказӣ (27-28 октябри соли 2014)
ширкат варзидааст.
Ҳамкориҳои бисёрсолаи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Бонки аврупоии таҷдид ва
рушд низ дар самти дастгирии рушди иҷтимоию иқтисодии кишвар, бахусус ба
хотири коҳиш додани таъсири манфии омилҳои беруна, босамар идома меёбад.
Давоми солҳои ҳамкорӣ ин бонк дар Тоҷикистон ба маблағи зиёда аз 700 миллион
доллари ИМА созишномаҳо бо Ҳукумати мамлакат ба имзо расонидааст,
ки барои татбиқи лоиҳаҳои муҳими сармоягузорӣ дар бахшҳои мухталифи
иқтисодї, инчунин ба ташаккули иқтидор ва рушди институтсионалӣ равона
карда шудаанд. Ҳоло сандуқи лоиҳаҳои фаъоли ин бонк ба маблағи зиёда аз
500 млн. доллар дар бахшҳои энергетика, обтаъминкунию хоҷагии манзилӣ,
бонкдорӣ ва хусусӣ амалӣ мешаванд.
Қобили зикр аст, ки 13-15 майи соли 2015 дар ҳошияи Анҷумани Бонки
аврупоии таҷдид ва рушд дар шаҳри Тбилисии Гурҷистон, лоиҳаи «Таҷдиди
НОБ-и Қайроққум» ҳамчун лоиҳаи беҳтарин дар бахши мутобиқсозӣ ба
тағйирёбии иқлим барандаи ҷоиза гардид. Лоиҳаи мазкур аз ҳисоби маблағҳои
Бонки аврупоии таҷдид ва рушд, Хазинаи стратегии иқлим, зерҳисоби Хазинаи
сармоягузории иқлим, Хазинаи махсус оид ба барномаи пилотии баланд
бардоштани устуворӣ нисбат ба тағйирёбии иқлим маблағгузорӣ мегардад.
Рӯзҳои 17-18 ноябри соли 2014 Президенти Бонки аврупоии таҷдид ва
рушд Сума Чакрабортӣ ба
Душанбе сафари расмӣ анҷом
дод. Зимни сафар мавсуф бо
мақсади баррасии масъалаҳои
вобаста ба рушди ҳамкориҳои
Тоҷикистон бо ин муассисаи
бонуфузи
молиявӣ
дар
бахшҳои мухталифи иқтисоди
кишвар, инчунин ба хотири
ташаккули иқтидор ва рушди
институтсионалӣ, аз ҷониби
Президенти
Ҷумҳурии
Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ
Раҳмон ба ҳузур пазируфта
шуд.
Мулоқот бо Президенти Бонки аврупоии таҷдид ва
Масъалаҳои
вобаста
ба рушд Сума Чакраборти (Душанбе, 2014)
нақши минбаъдаи Бонк дар
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рушди иқтисодии ҷумҳурӣ ва беҳсозии фазои сармоягузориву соҳибкорӣ
дар Тоҷикистон, аз ҷумла татбиқи бомароми як қатор лоиҳаҳо дар бахшҳои
энергетика, молия, навсозии роҳҳо, тиҷорат ва дастгирии бахши хусусӣ дар
мулоқоти Президенти Бонк бо Вазири корҳои хориҷӣ низ мавриди баррасӣ
қарор гирифтанд. Президенти Бонк итминон бахшид, ки минбаъд низ аз
ташаббусҳои дигари Тоҷикистон дар самти беҳсозии фазои соҳибкорию
сармоягузорӣ пуштибонӣ хоҳад кард.
Яке аз намунањои муваффаќи њамкорї миёни Ҳукумати Тоҷикистон ва
Бонки аврупоии таҷдид ва рушд, аз ҷониби ин бонк ҷудо кардани 70 млн. евро
барои амалисозии тарҳи “CASA-1000” аст, ки бо имзои Созишномаи молиявӣ
миёни љонибњо тасдиќи худро ёфтааст.
12-уми январи соли 2015 қабл аз ҷаласаи дуюми Бонки осиёии сармоягузории
зерсохторӣ (AIIB) Тоҷикистон дар баробари кишварҳои бунёдгузори Бонк
ҳамчун узви 26-уми он пазируфта шуд. Дар шаҳри Пекини ҶХХ (29 июни соли
2015) маросими имзои Созишнома ва қабули Низомномаи Бонки осиёии
сармоягузории зерсохторӣ аз ҷониби кишварҳои аъзо баргузор гардид. Тибқи
ин Созишнома, 14-20 январи соли 2016 дар ш. Пекин Ҷаласаи якуми Шӯрои
мудирони Бонки осиёии сармоягузории инфрасохторӣ ва Маросими ифтитоҳи
Бонк баргузор гардид, ки дар он ҳайати Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун кишвари
узви ин ниҳоди навтаъсисёфтаи байналмилалии молиявӣ иштирок намуд.
Њамкории Тољикистон бо ин нињоди навтаъсиси молиявї босамар ва судманд
хоњад буд.
Ҳамин тартиб, ҳамкориҳои босамари нињодњои кишвар бо Хазинаи
байналмилалии асъор, Иттиҳодияи байналмилалии молиявӣ ва дигар ниҳодҳои
байналмилалии молиявӣ ба роҳ монда шудааст.
Ҳамкориҳо дар доираи RECCA. Дар зумраи дастовардњои иќтисодии кишвар
метавон аз баргузории Конфронси V-уми ҳамкориҳои иқтисодии минтақавӣ
оид ба Афғонистон (RECCA-V) дар моҳи марти соли 2012 ёдовар шуд, ки роњи
як ќатор дастовардњои иќтисодиро барои минбаъд њамвор намуд.
Санади ниҳоии Конфронси мазкур, ки дар Созмони Милали Муттаҳид
ба сифати санади Маҷмаи Умумӣ нашр гардида буд, тарҳҳоеро низ пешбинӣ
мекунад, ки бояд дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон амалї шаванд. Аз
љумла, тарҳҳои сохтмони роҳи оҳан дар масири Љалолиддини Балхї - Панҷи
Поён (50 км), сохтмони хатти интиқоли барқ (500 кВ) дар масири Сангтуда
(Тоҷикистон) - Пули Хумри (Афғонистон), “CASA-1000” дар масирҳои
Датка (Қирғизстон) - Хуҷанд (Тоҷикистон) Турсунзода (Тоҷикистон) - Кобул
(Афғонистон), сохтмони лӯлаи гази Афғонистон - Тоҷикистон (Шибирғон Мазори Шариф – Ҳайратон – Калдор – Айвољ - Љалолиддини Балхї), таъсиси
Маркази таълиму тарбияи касбӣ-техникии мутахассисони Афғонистон ва
минтақа, ҳамзамон идомаи таълими мутахассисон бар асоси дархости ҷониби
Афғонистон аз зумраи чунин тарњњо мањсуб мешаванд.
Конфронси навбатии ҳамкориҳои иқтисодии минтақавӣ оид ба Афғонистон
(RECCA VI) зери унвони “Шоҳроҳи абрешим аз VI) зери унвони “Шоҳроҳи
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абрешим аз қаламрави Афғонистон”, ки 4-6 сентябри соли 2015 дар шаҳри
Кобули Љумњурии Исломии Афѓонистон баргузор гардид, ба амалї гардидани
ин тарњ замина муњайё намуд.
Дар ҳошияи Конфронс масоили марбут ба тарҳњои муҳими стратегӣ, аз ҷумла
сохтмони хатҳои интиқоли барқи 500 кВ дар масири Тоҷикистон - Афғонистон
- Туркманистон, инчунин Тоҷикистон - Афғонистон - Эрон, сохтмони
лулаи газ аз Афғонистон ба Тоҷикистон, сохтмони роҳи оҳани Тоҷикистон
– Афғонистон - Туркманистон ва Тоҷикистон – Афғонистон - Покистон,
масъалаи баимзорасонии Созишномаи сеҷонибаи тиҷоратии транзитӣ
миёни Тоҷикистон – Афғонистон - Покистон, бозомӯзии мутахассисон ва
муҳандисони афғон дар Тоҷикистон мавриди диққати иштирокдорон қарор
гирифтанд.

5,4. ЛОИЊАЊОИ ИЌТИСОДИИ
МИНТАҚАВӢ - АБЗОРИ ТАЪМИНИ РУШД ВА СУБОТ
Лоињаи “CASA-1000”. Љумњурии Тоҷикистон ҷиҳати ба роҳ мондани
ҳамкориҳо дар соҳаи бунёди неругоҳҳои хурду миёнаи барқи обӣ манфиатдор
аст. Тоҷикистон кишвари кӯҳӣ ва дорои захираҳои фаровони обї мебошад.
Захираҳои гидроэнергетикии кишвар дар ҳаҷми 527 млрд. кВт/соат қувваи барқ
пешгӯӣ мешаванд, ки айни замон, сатҳи азхудкунии захираҳои гидроэнергетикӣ
дар кишвар на зиёдтар аз 6 дарсадро ташкил медиҳад.
Тоҷикистон метавонад, бо истифода аз ин захираҳо минбаъд ба кишвари
истеҳсолкунанда ва содиркунандаи нерӯи барқ мубаддал гардад ва бо ин
мақсад бунёди силсилаи иншоотҳои калон ва миёнаиқтидори энергетикиро
ба анҷом расонад. Аз ҷумла, дар чанд соли охир дар кишвар иншооти ҷадиди
энергетикӣ, ки иқтидори умумиашон бештар аз ҳазор мегаватт аст, бунёд ва ба
истифода дода шудаанд.
Дар ин росто ҳамкориҳо бо мақсади ташаккули бозори энергетикии Осиёи
Марказӣ ва Осиёи Ҷанубӣ ва дар замина бунёди хатти интиқоли барқи
баландшиддати “CASA-1000”, ки шабакаҳои барқии ду минтақаро пайваст хоҳад
кард, муҳим арзёбӣ мегардад. Яке аз дастовардњои ЉТ дар бахши њамкорињои
иќтисодии хориљї ин амалиётї шудани тарњи мазкур аст. Лоињаи “CASA-1000”
имкон медиҳад, ки захираҳои гидроэнергетикии кишварҳои Осиёи Марказӣ,
бавижа Тоҷикистон ва Қирғизистон самаранок ва ба манфиати кишварҳои
Осиёи Ҷанубӣ ва Марказӣ истифода шаванд.
Ин тарњ дар ќаламрави чор кишвар (Ќирѓизистон, Тољикистон, Афѓонистон,
Покистон) ва бо мушорикати чандин нињоди молии байналмилалї иљро
мешавад, вале шакке нест, ки ташаббускори аслии он Тољикистон аст.
Њукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон бо дарки аҳамияти масъала барои татбиқи
лоиҳаи мазкур аз њамон ибтидои пайдо шудани ин идея (соли 2006) Гурўҳи
кории доимоамалкунанда ва нақшаи чорабиниҳоро таъсис дода, дар ин самт
чандин ҷаласаи Гурўҳи корӣ ва ҷаласаи Шўрои байниҳукуматиро баргузор
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намуд. Талоши беисти Тољикистон ва шарикони иќтисодии он дар мавриди
асосноккунии ин тарњ дар нињодњои молии љањон, мувофиќкунонии он бо
кишварњои ќаламрави тарњ ва љалби сармоягузорони хориљї нињоят соли 2016
ба самар нишаст.
12 майи соли 2016 маросими расмии оғози татбиқи лоиҳаи минтақавии
интиқоли нерӯи барқӣ “CASA-1000” дар шаҳри Турсунзодаи Тољикистон
баргузор гардид, ки он њамчун рамзи шурӯи ҳамкориҳои воқеӣ дар соҳаи
энергетика байни кишварҳои минтақаи Осиёи Марказӣ ва Осиёи Ҷанубӣ
дорои аҳамияти таърихӣ мебошад.
Татбиќи лоињаи “CASA-1000” нишонаи њамкорињои амалии иќтисодї,
омили њамгирої дар минтаќа, василаи пайванди бештари мардумони чор
кишвар ва муњимтар аз њама нидодињандаи ин паём аст, ки акнун давраи ба
сархати њамкорињои минтаќавї баромадани мавзўи истифода аз захирањои
гидроэнергетикї фаро расидааст. Ин тарњ дар њаќиќат бозгўкунандаи он аст,
ки аз ин пас на танњо нафту газ, балки об ва захирањои гидроэнергетикї њам
метавонанд омили њамгирої, рушду суботи кишварњо ва муайянкунандаи
љойгоњи кишварњои дорои захирањои обї дар муодилоти иќтисодии минтаќа
бошанд. Бо татбиќи муваффаќи лоињаи “CASA-1000” тарњњои дигар ва
бузургтари обию барќї бо итминони бештаре рўи даст гирифта хоњанд шуд,
ки чунин раванд љойгоњ ва ањамияти Тољикистонро њамчун кишвари асосии
соњиби захирањои обии минтаќа сол то сол боло хоњад бурд.
Сохтмони роҳњои оњан дар минтақа. 20-уми марти соли 2013 дар шањри
Ашқобод аз ҷониби Сарони давлатҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, Ҷумҳурии
Исломии Афғонистон ва Туркманистон Ёддошти тафоҳум оид ба бунёди
лоиҳаи сохтмони роҳи оҳани “Тоҷикистон-Афғонистон-Туркманистон” ба
имзо расид. Ин иқдом барои рушди иқтисодиёти кишвар, густариши савдо ва
дастрасӣ ба бозорҳои хориҷӣ на танҳо барои се кишвар, балки барои тамоми
минтақа шароит фароҳам меоварад.
Вобаста ба ин, 18-20 апрели соли 2013 ҷаласаи аввалини Гурӯҳи муштараки
ҳамоҳангсозони лоиҳаи мазкур дар Туркманистон баргузор гардид. Зимни
ин ҷаласа коршиносони се кишвар заминаи ҳуқуқии лоиҳаи сохтмони роҳи
оҳан, баррасии масъалаҳои молиявӣ, паҳноии хати роҳи оҳан ва масирҳои
роҳи оҳани муносибро муҳокима намуда, доир ба масъалаҳои тадорукотӣ,
заминаҳои ҳуқуқӣ ва молиявии лоиҳа иттифоқи назар зоҳир карданд. Дар
масъалаҳои вобаста ба паҳноии хати роҳи оҳан ва масири он, пешниҳодҳои
ҷонибҳо баррасӣ гардид ва мувофиқа ҳосил шуд, ки мавқеи ҳар кишвар оид
ба ин мавзуъҳо дар фурсати наздик муайян ва дар ҷаласаи навбатии Гурӯҳи
муштараки ҳамоҳангсоз дар шањри Душанбе эълом гардад.
Тоҷикистон тарњи кишварҳои Афғонистон ва Туркманистонро дар мавриди
бунёди роҳи оҳани “Атамурот-Имомназар-Оқина-Андхой” љиддан мавриди
омўзиш ќарор дод. Ин тарњ пайвастшавї ба масири роҳи оҳани “Ҳирот Андхой -Мазори Шариф - Хулм - Қундуз - Шерхон Бандар - Панҷи Поён”-ро
имконпазир месозад.
Аммо, барои ҳар чи зудтар дар амал ҷорӣ намудани тасмимҳои Президентҳои
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ҳар се кишвар, Гуруҳи ҳамоҳангсози ҷониби Тоҷикистон масирҳои кутоҳтарин
ва зудамалишавандаи “Бешкент-Калдор-Њайратон-Исломпанҷа-Келиф”-ро
пешниҳод намуд, ки нисбат ба лоиҳаиҳои дигар барои пайвастшавии се кишвар
афзалиятнок мебошад.
Барои баррасии масъалаҳои техникии лоиҳаи пешниҳоднамуда Гурӯҳи
техникии Тоҷикистон чандин љаласа бо гурўњњои кории кишварњои дигар доир
намуда, онро асоснок кард.
14-17 августи соли 2013 бо даъвати Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳайати
Ҷумҳурии Исломии Афғонистон бо роҳбарии Вазири молия ва Вазири фавоиди
оммаи он кишвар ба Ҷумҳурии Тоҷикистон ташриф оварда, бо Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон, Муовини Сарвазир ва дигар шахсони расмӣ мулоқот
намуд.
Дар рафти вохӯриҳо бо роҳбарияти кишвар намояндаҳои Афғонистон
њимояти худро аз татбиқи масири “Бешкент-Калдор-Њайратон-ИсломпанҷаКелиф”, ки аз ҷониби Тоҷикистон пешниҳод гардид, иброз намуданд.
30 апрел - 1-уми майи соли 2014 дар шањри Душанбе ҷаласи дуввуми Гурӯҳи
муштараки ҳамоҳангсози Тоҷикистон, Афғонистон ва Туркманистон бо
мақсади интихоби масирҳои роҳи оҳан ва таҳияи созишномаи сеҷониба барои
имзо баргузор гардид. Зимни нишаст ризоияти усулии ҷонибҳо дар мавриди
масири асосӣ Атамурод-Имомназар-Оқина-Андхой-Мазори Шариф-ҚундузШерхон Бандар-Панҷи Поён-Колхозобод ва масири дуввум “БешкентКалдор-Њайратон-Исломпанҷа-Гузари 161” ҳосил гардид.
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон мавзӯи таъсиси Маркази татбиқи лоиҳаи
роҳи оҳани Тоҷикистон-Афғонистон-Туркманистон, оғози асосноккунии
техникӣ ва иқтисодии қитъаи Колхозобод-Панҷи Поён ва ташкили давраҳои
омузиширо барои кормандони роҳи оҳани Афғонистон дар қаламрави
Тоҷикистон пешниҳод намуд. Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади
таълими 30 нафар мутахассисони роҳи оҳани Ҷумҳурии Исломии Афғонистон
маблағи зарурӣ ҷудо намуда, сохторҳои дахлдорро дар ин робита вазифадор
намуд.
Нињоят, сохтмони роҳи оҳани Туркманистон-Афғонистон-Тољикистон бо
иштироки Президентњои њар се кишвар-Эмомалї Рањмон, Њомид Карзай ва
Гурбонгулї Бердимуњаммадов дар минтаќаи Лебапи Туркманистон дар соли
2013 огоз гардид.
Тоҷикистон дар татбиқи тарҳҳои роҳи оҳан, ки имконияти пайвастани
кишварро бо роҳҳои оҳани кишварњои минтаќа фароњам месозад, мунтазам
бо ҷонибҳои манфиатдор ҳамкорӣ намуда истодааст. Аз љумла, масъалаҳои
вобаста ба татбиқи тарҳҳои роҳи оҳани Хитой-Қирғизистон-ТоҷикистонАфғонистон-Эрон ва Россия-Қазоқистон-Қирғизистон-Тоҷикистон низ дар
баррасии ҷонибҳо ќарор дорад.
17-18 сентябри соли 2013 дар Душанбе љаласаи ҷашнии Комиссияи
байнињукуматии кишварҳои узви долони байналхалқии нақлиётии ТРАСЕКА
ва Конфронси байналмилалии сатҳи баланд дар мавзӯи “Рушди иқтидорҳои
транзитии Осиёи Марказӣ дар давраи солҳои то 2023” баргузор гардид.
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Чорабиниҳои зикргардида, тибқи барномаи тасдиқшуда дар ҳамбастагӣ
бо Котиботи ТРАСЕКА ва намояндагии Иттиҳоди байналмилалии нақлиёти
автомобилӣ (ИРУ) омода ва баргузор гардиданд. Дар ҷаласаи ҷашнии
ТРАСЕКА намояндагони кишварҳои аъзо ва нозирон, аз ҷумла: Афғонистон,
Арманистон, Болгария, Гурҷистон, Қазоқистон, Қирғизистон, Литва,
Молдова, Руминия, Тоҷикистон, Туркманистон, Туркия, Эрон, ҳамзамон
намояндагони ташкилотҳои байналмилалӣ аз қабили: Комиссияи Аврупо,
САЊА, Созмони ҳамкории Шанхай, Созмони ҳамкории иқтисодӣ, Лоиҳаҳои
ТРАСЕКА, Ташкилоти байналмилалии авиатсионӣ, ИБНА (ИРУ), Бонки
Осиёии рушд ва ғайра (ҷамъ 145 нафар) иштирок намуданд.
Навори иқтисодии Шоҳроҳи нави Абрешим. Дар мавриди њамкорињои
иќтисодии хориљии Тољикистон аз “Навори иқтисодии Шоҳроҳи нави
Абрешим” ва имкониятҳои рушди ҳамкориҳои байналмилалии Тоҷикистон ёд
овардан бамаврид аст.
То љое маълум аст, Роҳи Абрешим зиёда аз ду ҳазор сол пеш дар масири худ
барои тиҷорат ва табодули фарҳангҳо миёни мардумони минтақаи Авруосиё
шароити мусоид фароҳам оварда буд ва тамаддуни башариро ба ҳам пайваста,
дар рушду тавсеаи кишварҳои саросари масир таъсири бузурге гузошт. Дар
давраи нав низ роњандозии ин шоҳроҳ ба сифати омили сулҳ ва эњёи анъанаҳои
пешин, метавонад ҷавобгўи манфиатњои њамаи кишварњои масир бошад.
Ҷумҳурии Халқии Хитой низ ҳадафи ин ташаббуси стратегиро иборат аз
таъмини ҳамкориҳои иқтисодӣ миёни қитъаҳои Осиё, Аврупо ва Африқо аз
тариқи эҳёи шоҳроҳи таърихӣ ва пайвастани доираҳои иқтисодии Осиёи
Шарқӣ бо ҳалқаҳои рушдёфтаи Аврупо, ки дорои иқтидори бузурги иқтисодӣ
мебошанд, эълом намудааст.
Мутобиқи назария, Навори иқтисодии Шоҳроҳи Абрешим бо мақсади ба
ҳам овардани Хитой, Осиёи Марказӣ, Россия ва Аврупо (Балтика), пайвастани
Хитой бо Халиҷи Форс ва Баҳри Миёназамин тавассути Осиёи Марказӣ ва
Осиёи Ғарбӣ тарҳрезӣ гардидааст. Навор ҳамзамон бунёди Роҳи Абрешими
баҳрии асри 21-ро дар назар дорад, ки барои баромад аз соҳилҳои шарқии
Хитой ба Аврупо пешбинӣ гардидааст.
Татбиқи Навори иқтисодӣ дар ин паҳно, ки бунёди чанде аз масирҳои он аз
тариқи минтақаи Осиёи Марказӣ, аз ҷумла қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон
дар назар дошта шудааст, барои рушди ҳамкориҳои байналмилалии Тољикистон
нақши муҳим хоҳад дошт.
Ин ташаббус ҳамчун раванди нави ҳамгироӣ миёни кишварҳои
минтақаи Осиё, ба татбиқи се ҳадафи стратегии кишвар - раҳоӣ аз бунбасти
коммуникатсионӣ, дастрасӣ ба истиқлолияти энергетикӣ ва таъмини амнияти
озуқаворӣ ва ҳамзамон рушди минбаъдаи ҳамкориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон
бо кишварҳои минтақа мусоидат хоҳад кард.
Бо мақсади ба роҳ мондани ҳамкориҳо дар ин самт ва иҷрои минбаъдаи
тарҳ Тољикистон ва Чин механизми дахлдорро иборат аз Шӯрои ҳамкорӣ оид
ба пешбурди бунёди Навори иқтисодии «Роҳи Абрешим» таъсис додаанд.
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Дар доираи Шӯро бо иштироки намояндагони сохторҳои дахлдори ҳарду
ҷониб гурӯҳҳои кории алоҳида дар соҳаҳои энергетика, кишоварзӣ, саноат,
коммуникатсия, молия ва рушди башарӣ созмон дода шудаанд, ки ба онҳо
сохторҳои дахлдори кишвар роҳбарӣ менамоянд.
Падидаи дигари ниҳоят муҳими ин раванд, ки метавонад барои татбиқи
амалии чорабиниҳои Навори иқтисодӣ шароити мусоиди молӣ фароҳам оварад,
таъсиси Бонки осиёии сармоягузории инфрасохторӣ мебошад. Ҷумҳурии
Тоҷикистон дар баробари кишварҳои бунёдгузори Бонк дар моҳи январи соли
2015 ҳамчун кишвари 26-уми аъзо пазируфта шуд.
Тоҷикистону Хитой дар доираи татбиқи Навори иқтисодӣ масъалаҳои
вобаста ба таъсиси минтақаи савдои озод, бунёди хатҳои интиқоли барқ, лӯлаи
газ, пайвастани шабакаҳои роҳи оҳан, рушди саноати кўҳиро низ мавриди
баррасӣ қарор додаанд.
Дар ин раванд имзои Ёддошти тафоҳум дар бораи ҳамкорӣ оид ба «Минтақаи
саноатии Тоҷикистон ва Хитой» дар моҳи сентябри соли 2014, ки ҳадафи он
иборат аз рушди саноати маъдани кӯҳӣ, ҷалби сармояи хориҷӣ, технологияҳои
нави истеҳсолӣ, ба кор даровардани иқтидорҳои нави саноатӣ, ташкили ҷойҳои
корӣ мебошад, муҳим арзёбӣ мегардад.
Дар ҳамкорӣ бо Ҷумҳурии Халқии Хитой татбиқи тарҳи роҳи оҳани ДушанбеҚурғонтеппа дар қитъаи Ваҳдат-Ёвон идома дорад, ки анҷоми он дар моҳи
сентябри соли 2016 дар назар аст. Ҳамоҳангиҳо миёни ду кишвар дар робита ба
татбиқи тарҳи хати интиқоли барқи баландшиддати 500 киловолтаи Душанбе
- ноҳияҳои тобеи Марказ ва дигар тарҳҳои барои иқтисодиёти кишвар муҳим
маҳз дар доираи Навори иқтисодӣ амалї мешаванд.
Ҷумҳурии Халқии Хитой азм дорад, то ин раванди ҳамгироӣ дигар созмонҳои
минтақавӣ, ба монанди Иттиҳоди иқтисодии АвруОсиё ва Созмони ҳамкории
Шанхайро низ шомил шавад. То имрӯз аллакай миёни Ҷумҳурии Халқии Хитой
ва Федератсияи Россия дар робита ба ҳамкориҳо миёни “Навори иқтисодии
Роҳи Абрешим” ва Иттиҳоди иқтисодии АвруОсиё мувофиқа ҳосил гардидааст.
Ба роҳ мондани ҳамкориҳо дар доираи Навори иқтисодӣ бо Федератсияи
Россия, Беларус ва Қазоқистон низ мавриди баррасии алоҳида қарор гирифтааст.
Дар шаҳри Остона оид ба пайвасти “Шоҳроҳи Абрешим” бо ташаббуси нави
иқтисодии Қазоқистон «Роҳи тобон» созиш ба даст омад. Пекин ва Минск оид
ба сохтмони Минтақаи саноатӣ дар Беларус созиш намуда, Хитой ва Покистон
бо мақсади татбиқи тарҳҳои инфрасохторӣ дар доираи ин Навор ҷиҳати
маблағгузории 46 млрд. доллари амрикоӣ ба мувофиқа расидаанд.
Ба ин тартиб, бо назардошти иқтидори кишвар, ба роҳ мондани ҳамкориҳо
бо мақсади таъсиси корхонаҳои муштарак бо Ҷумҳурии Мардумии Чин дар
соҳањои мухталиф љињати истеҳсоли маҳсулоти тайёр барои бозори дохилӣ ва
содирот ҷавобгӯи манфиатҳои Тоҷикистон мебошад.
Љумњурии Тољикистон имрўзњо масъалаҳои вобаста ба татбиқи Раванди
“Навори иқтисодии шоҳроҳи абрешим”, аз ҷумла тарҳҳои стратегии Ҷумҳурии
Тоҷикистонро, ки дар ҳамкорӣ бо ҷониби Ҷумҳурии Халқии Хитой амалӣ
мегарданд, мавриди пайгирии мунтазам қарор додааст ва минбаъд низ ба
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пешбурди ин раванд таваҷҷуҳи хосса зоҳир хоҳад кард.
Фазои мусоиди сармоягузорї дар Тољикистон. Бояд гуфт, Вазорати корњои
хориљї љиҳати иҷрои дастуру супоришҳои Раиси Шӯрои машваратии назди
Президенти ҶТ оид ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ муаррифии васеи
имкониятҳои сармоягузории мамлакат тариқи васоити ахбори оммаи хориҷӣ
ва ташкили чорабиниҳои гуногуни таблиғотӣ дар хориҷи кишварро мунтазам
пеш мебарад.
Баррасии самтҳои муҳимми ҳамкориҳо ва роҳҳои тавсеаи робитаҳои
тиҷоратӣ қабл аз ҳама дар доираи ҷаласаҳои Комиссияи байниҳукуматӣ оид ба
ҳамкории иқтисодӣ ва тиҷоратӣ ва машваратҳои сиёсӣ бо кишварҳои хориҷа,
шӯроҳои муштараки соҳибкорон, анҷуманҳои соҳибкорӣ, намошгоҳҳо ва дигар
чорабиниҳои дахлдор ҷиҳати таҳкиму тавсеаи робитаҳои тиҷоратӣ фаъолона
роҳандозӣ карда мешавад.
Зимни ҳамкорӣ бо сохторҳои соҳавии ҶТ ва шарикии Ассосиатсияи
фаронсавии “МЕДЕФ” 23-24 апрели соли 2015 дар ш. Душанбе Анҷумани
соҳибкорони Тоҷикистон ва Франсия баргузор карда шуд.
Рўзи 12-уми майи соли 2015, Семинар-машварат бо мақсади муаррифии
тартиботи содироти мол, бахусус меваҳои тар ва хушк ба Аморати Муттаҳидаи
Араб ва раҳнамоии доираҳои алоқаманди Тоҷикистон барои ворид шудан
ба бозорҳои саноатӣ ва кишоварзии он кишвар бо иштироки намояндагони
сохторҳои соҳавӣ, ширкатҳои ҳамлу нақли давлатӣ ва хусусии Тоҷикистон
ва Палатаи савдо ва саноати шањри Дубайи Амороти Муттаҳидаи Араб доир
гардид.
Дар ҳамкорӣ бо Кумитаи Шарқи Иқтисоди Олмон, ки яке аз муассисаҳои
бонуфузи машваратии Олмон ба ҳисоб меравад, 18 майи соли 2015 дар шањри
Душанбе Нахустин анҷумани соҳибкорони Тоҷикистону Олмон бо маќсади
дастгирии роҳандозї ва такмили ҳамкориҳои тиҷоратӣ ва иқтисодии ҳар ду
кишвар баргузор гардид. Дар доираи ин ҳамоиш Ёддошти тафоҳуми муштарак
дар бораи сохтмони Маркази логистикӣ дар “Фурудгоҳи байналмилалии
Душанбе” ва Ёддошти тафоҳум байни КВД «Тоҷинвест»-и назди Кумитаи
давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатиии ҶТ ва Ширкати ДГТУ
инвестмени Олмон барои ҳамкории инвеститсионӣ ба имзо расид.
14 октябри соли 2015 дар ш. Душанбе “Форуми байналмилалии соҳибкории
Душанбе – 2015” таҳти шиори «Саҳми соҳибкорӣ ва сармоягузорӣ дар рушди
устувор» бо иштироки Президенти кишвар баргузор гардид. Дар доираи он
даҳ санади ҳамкорӣ бо бахшњои давлатї ва хусусии кишварњои хориљї ба имзо
расид.
Дар арафаи Форум аз ҷониби сохторҳои соҳавии кишвар як қатор
чорабиниҳо, аз ҷумла Анҷумани байналмилалии «Иқтидори минтақаҳои
озоди иқтисодӣ дар рушди минтақаҳо», (9-10 октябр), Конфронси минтақвии
«Имкониятҳои туристии мамлакат» (10 октябр) ва Форуми байналмилалӣ оид
ба рушди соҳибкорӣ миёни ҷавонон (12 октябр), доир карда шуданд.
Дар таърихи 12 октябри соли 2015 дар шаҳри Душанбе маросими ифтитоҳи
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аввалин биржаи фондии ҷумҳурӣ - Биржаи фондии Осиёи Марказӣ бо
иштироки намояндагони сохторҳои давлатӣ, ширкатҳои хусусии ватанӣ ва
хориҷӣ, созмонҳои байналмилалӣ ва ниҳодҳои байналмилалии молиявӣ сурат
гирифт. Биржаи мазкур дар ҳамкорӣ бо Ширкати Британияи Кабир “GMEX”
таъсис ёфтааст.
29-31 октябри соли 2015 дар шаҳри Душанбе бо ибтикори палатаҳои савдо ва
саноати Тоҷикистон ва шаҳри Равалпиндии Покистон ва мусоидати Сафорати
ҷумҳурии Тољикистон дар Љумњурии Исломии Покистон Намоишгоҳи
байналмилалӣ таҳти унвони «Истеҳсоли Покистон» (Made in Pakistan) бо
намоиши маҳсулоти беш аз 25 ширкати покистонӣ баргузор гардид.
Рӯзҳои 24-30 январи соли 2016 ҳайати Палатаи савдо ва саноати Амороти
Муттаҳидаи Араб (АМА) ба Ҷумҳурии Тоҷикистон ташриф овард, бо
намояндагони сохторҳои соҳавии Ҷумҳурии Тоҷикистон вохӯриҳо анҷом дод.
Зимни мулоқотҳо, масъалаҳои вобаста ба омӯзиш ва баррасии имкониятҳои
сармоягузорӣ ва содиротӣ дар соҳаҳои саноати истихроҷи маъданҳо, саноати
сабук, мошинсозӣ, саноати хӯрокворӣ, канданиҳои фоиданок, коркарди
сангҳои қиматбаҳо ва нимқиматбаҳо, коркарди растаниҳои шифобахш дар
соҳаи тиб, гидроэнергетика, коркарди маҳсулоти кишоварзӣ ва содироти он,
саноати сабук, хӯрокворӣ, сайёҳӣ, гузаронидани намоишгоҳҳо ва дар доираи
он баргузории Бизнес-форумҳои доираҳои тиҷоратӣ, татбиқи муштараки
Барномаи «Ислоҳоти кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои
2012-2020», содироти меваи тару хушк, бунёди гармхона ва сардхонаҳо,
растанипарварӣ, тухмипарварӣ ва рушди системаи тиҷоратии молиявӣ-бонкӣ
мавриди баррасӣ қарор дода шуданд.
Ба мақсади дастрасӣ ба ҳадафҳои болозикр, Созишномаи ҳамкорӣ миёни
Федератсияи палатаҳои савдо ва саноати АМА ва Палатаи савдо ва саноати ҶТ
санаи 18 феврали соли 2016 ба имзо расид.
Дар ин росто Анҷумани соҳибкорони Тоҷикистон ва Корея (30-31 марти соли
2016 дар ш. Душанбе), Чорабинии фарҳангӣ ва тиҷоратӣ миёни Тоҷикистон
ва Покистон (7-10 апрели соли 2016, ш.Душанбе) ва Намоишгоҳи тиҷоратӣсаноатӣ таҳти унвони “Корвони савдои Покистон” (22-24 майи соли 2016) дар
ҳамкорӣ бо сохторҳои соҳавии Љумњурии Тољикистон баргузор гардид.
Имкониятњои сайёњии Тољикистон. Соҳаи дигари афзалиятноки ҳамкориҳои
иқтисодии хориҷї тањким бахшидани самти сайёњї мебошад. Табиат ва иқлими
нотакрор, чашмаҳои шифобахш, захираҳои бузурги оби нӯшокӣ, меваҳои
болаззат ва аз лиҳози экологӣ тозаи Тоҷикистон барои рушди туризм, бахусус
туризми кӯҳӣ ва солимгардонӣ фавқулода мусоид аст.
Дар ин иртибот, 16 феврали соли 2015 бо дастгирии Вазорати корҳои хориҷӣ
ва Кумитаи ҷавонон, варзиш ва сайёҳии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
семинари серӯзаи Тоҷикистон-Кувайт оид ба рушди туризми байналмилалӣ ва
татбиқи тарҳҳои соҳаи сайёҳӣ дар кишвар доир шуд.
Њамзамон, Вазорати корњои хориљї бо сохторҳои соҳавии љумњурї ҷиҳати
баргузории нахустин Конфронси байналмилалии туристӣ дар мавзӯи “Туризми
Тоҷикистон: имкониятҳо ва заминаҳои нави ҳамкорӣ”, ки дар таърихи 29
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августи соли 2015 дар ш. Душанбе баргузор гардид, ҳамкорӣ намуд. Зимни он дар
мавзӯъҳои «Рушди туризм - ҳадафи стратегӣ», роҳҳои беҳтар намудани фазои
сармоягузорӣ дар бахши туризм ва нақши ниҳодҳои хусусӣ дар рушди соҳаи
сайёҳӣ табодули афкор ва таҷриба сурат гирифт. Дар чорабинии мазкур доираи
васеи коршиносони байналмилалӣ, мутахассисони соҳа, намояндагони соҳаи
туризми кишварҳои хориҷа ва созмонҳои байналмилалӣ ширкат доштанд.
30 августи соли 2015 дар доираи Конфронс дар Боғи Ирами пойтахт
Фестивали фарҳангию сайёҳии мероси Роҳи Абрешим: “Рангоранг” бо
иштироки васеи намояндагони ширкатҳои сайёҳӣ ва кишварҳои хориҷӣ, доир
гардид.
Бо мақсади созмон додани симои муносиби туристӣ ва ҷалби бештари
сайёҳони японӣ ба Тоҷикистон Сафорати Тоҷикистон дар Япония дар таърихи
25-27 сентябри соли 2015 дар Намоишгоҳи байналмилалии турустии «JATA
Tourism Expo 2015», ки дар маҷмааи Tokyo Big Sight баргузор гардид, иштирок
намуд. Бо намояндагони ширкатҳои туристии Япония барои оғоз намудани
ҳамкориҳо дар ин самт мулоқоти муфид гузаронида шуд. Дар ҳошияи чорабинӣ
барои ширкатҳои туристии Япония семинари махусус дар мавзӯи имконияҳои
сайёҳии Тоҷикистон барпо гардид.
Ҳамзамон, баҳри рушди соҳа намояндагони сохторҳои дахлдори кишвар дар
чаҳорчӯби 9-умин Форуми ҳамкории Ҷумҳурии Корея - Осиёи Марказӣ дар
аввалин Намоишгоҳи тиҷоратӣ-сайёҳии кишварҳои узви Форум зери унвони
“Road Show”, ки 6 октябри соли 2015 баргузор гардида буд, ширкат намуданд.
Бо мақсади тарғиби соҳаи сайёҳии кишвар, аз ҷониби Сафорати Тоҷикистон
дар Фаронса чорабинӣ доир ба муаррифии имкониятҳои сайёҳии кишвар дар ш.
Париж дар санаи 4 ноябри соли 2015 барпо шуд. Дар рафти он, ки бо иштироки
ҳайати дипломатӣ, мутахассисони соҳа ва ширкатҳои сайёҳии кишвари
иқомат анҷом пазируфт, рӯнамоӣ аз ҳолат ва дурнамои рушди соҳаи туризм
дар Тоҷикистон ва имкониятҳои ҷалби бештари сайёҳон, хусусан аз Фаронса
ва дигар кишварҳои Аврупо мавриди баррасӣ қарор гирифт, навори видеоӣ ва
дигар маводњои таблиғотӣ байни иштирокчиёни чорабинӣ мунташир гардид.
***
Ба сурати умум, дар дунёи имрўз њамкорињои иќтисодї љойгоњи махсус
ва гоње асосиро дар равобит миёни кишварњо ишѓол менамоянд. Аз ин
нуќтаи назар, Тољикистон, ки њамчун як кишвари дар њоли рушд наќшаву
барномањои бузурги иќтисодї барои ояндаи худ ва минтаќа дорад, минбаъд
низ ба њамкорињои иќтисодии хориљї ањамияти аввалиндараља медињад, то аз
рањгузари тавсеаи њамкорї бо кишварњову созмонњои байналмилалї ва љалби
сармояи хориљї барномањои иќтисодии худро амалї созад. Барномањое, ки
асосан бо нигоњ ба зерсохторњои иќтисодї (монанди сохтмони роњ, наќб, пул,
нерўгоњ ва ѓ.) омода шуда, на танњо ба нафъи Тољикистон, балки ба нафъи
њамаи мардумони минтаќаанд.
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ХУЛОСА
Њамин тариќ, Љумњурии Тољикистон тайи 25 соли истиќлолият дар
пешбурди сиёсати хориљї ва таќвияти љойгоњу нуфузи худ дар арсаи љањонї ба
комёбињои назаррасе ноил шуд. Тавсеаи равобит бо кишварњо ва созмонњои
олам бо њифзи манофеи миллї ва риояи манфиати шарикон асоси сиёсати
хориҷии Љумњурии Тољикистонро ташкил дода, кишвари мо бар асоси сиёсати
дарњои боз робитањои гуногунсамтро бо тамоми кишварњо ва созмонњое, ки ба
манофеи миллии мо эњтиром мегузоранд, густариш медињад.
Мусаллам аст, ки обрў ва нуфузи имрўзаи Тољикистон дар арсаи љањонї
самараи талошњои пайгирона ва хастагинопазири Президенти кишвар
муњтарам Эмомалї Рањмон аст. Ў бо ќабули масъулияти кишвар дар солњои
басо вазнин ва пайгирии њадафњои олии созандагї манфиати умумимиллиро аз
њамаи манфиатњои дигар боло гузошта, боварии халќро соњиб шуд. Корњое, ки
таи солњои гузашта анљом дод, боис шуд, ки дар дохили мамлакат тамоми халќ,
махсусан равшанфикрон ва нерўњои аќлонї ба наќшаву барномањои ояндаи ў
бо диди умед бингаранд ва бо боварї пайрави роњаш бошанд.
Эмомалї Рањмон тавассути хирад, шуҷоату қатъият ва ҷонбозиҳои
беназираш марзу буми кишварро аз вартаи нестиву ҳалокат эмин дошта,
рукнҳои фалаҷшудаи давлатдориро эҳё ва мардуми овораву саргаштаро ба Ватан
бозгардонд, ваҳдату ҳусни тафоҳумро дар дохил барќарор ва љойгоњу нуфузи
кишварро дар хориљ устувор намуд. Ӯ буд, ки аркони давлатдории муосирро
пайрезӣ, рушди устувори иқтисоди миллиро таъмин ва се ҳадафи стратегиро
рӯи даст гирифт.
Бо роҳнамоии ӯ пояҳои бунёдии сиёсати хориљии Тоҷикистон ва низоми
хидмати дипломатӣ шакл гирифт, нахустин бор Консепсияи сиёсати хориҷӣ
рӯи кор омад ва бо тақозои равандҳои сиёсиву таҳаввулоти ҷаҳонӣ дар солҳои
баъдӣ мавриди таҷдиди назар қарор гирифт.
Президенти муҳтарами мо ҳанӯз дар рӯзҳои душвор ва печидаи кишвар, дар
ташаккули сиёсати хориљии Тоҷикистон, роҳандозии тамосу равобити дӯстона
бо кишварҳои гуногун, созмонҳои байналмилалӣ ва ниҳодҳои молиявии ҷаҳонӣ
ва муаррифии кишвару миллат дар ақсои олам нақши созанда ва беназир дорад.
Натиҷаи ҳидояту роҳнамоиҳои Пешвои миллат, аз ҷумла сиёсати “дарҳои боз”
аст, ки имрӯз Ҷумҳурии Тоҷикистон бо аксарияти кулли кишварҳои олам
муносибатҳои судмандро ба роҳ мондааст.
Даҳҳо кишвари хориҷӣ ва созмонҳои байналмилалӣ дар Тоҷикистон
намояндагиҳои худро боз намуда, ҳамзамон дар кишварҳои гуногуни ҷаҳон
– аз Осиё то Аврупо ва аз Африқо то Амрико намояндагиҳои дипломатӣ ва
муассисаҳои консулии Тоҷикистон баҳри таҳкиму густариши ҳамкориҳои ду
ва чандҷониба муваффақона фаъолият доранд.
Тоҷикистон ба узвияти созмонҳои бонуфузи байналмилалӣ пазируфта
шуда, аз минбари онҳо ташаббусу ибтикорҳои созандаи Президенти кишвар
ҷиҳати ҳалли мушкилоти ҷаҳону минтақа, аз ҷумла мубориза бар зидди
терроризму ифротгароӣ, маводди мухаддир, ҷиноятҳои муташаккилонаи
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фаромиллӣ, масъалаҳои экологӣ 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 мавзӯъ, боиси ба гунаи
хос муаррифӣ шудани Тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ гардид. Ҳамчунин,
ӯ пайваста аз паёмадҳои номатлуби тағйирёбии иқлим бонги хатар зада, зимни
таъкид бар зарурати омӯзиш ва ҳифзи пиряхҳо, рушди устувори кишварҳои
кӯҳсор ва таваҷҷуҳ ба рушди энергияи таҷдидшаванда ҷомеаи ҷаҳониро ба
иқдому ҳамкориҳои наздик даъват менамояд.
Гузашта аз ин, саъю талошҳои пайгиронаи Пешвои миллат барои барқарории
сулҳу субот ва сарҷамъии миллӣ басо нодир ва арзишманд арзёбӣ мегарданд.
Имрӯзҳо таљрибаи сулҳи тољикон дар бобати ҳалли мусолиматомези низоъ ҳам
аз лиҳози назариявї ва ҳам аз нигоҳи амалї ба сарвати илми сиёсатшиносии
љаҳонї мубаддал шудааст. Таљрибаи сулҳи тољикон, ғайр аз ин ки роҳи моро
барои пешрафти минбаъдаамон равшан кард, аҳамияти байналмилалї низ
дорад ва метавонад љиҳати ҳалли мушкилоти кишварҳои гуногун мавриди
истифода қарор гирад. Беҳуда нест, ки таљрибаи мо дар самти таъмини сулҳ,
ба Ватан ва макони зисти доимиашон баргардондани қариб як миллион гуреза
ва ташкили ҳамгироии иљтимоӣ аз тарафи ташкилоту созмонҳои бонуфуз,
аз љумла Созмони Милали Муттаҳид, Созмони амният ва ҳамкорї дар
Аврупо воқеъбинона арзёбї шуда, ҳамчун шеваи нодири сулҳофарӣ эътироф
гардидааст.
Эмомалӣ Раҳмон дар солҳои ташаккулёбӣ ва тараққиёти давлати
соҳибистиқлол худро ҳамчун шахси дурандеш ва дорои ақидаи устувор нишон
дод. Он солҳо ӯ бевосита худ ба гӯшаҳои дурдастарини кишвар рафта, бо
вазъият шахсан ошно мегардиду бо мардуми ҷангзада мулоқот мегузаронд.
Пешвои миллати мо худ аз халқ буд ва бинобар ин ҳамаи мушкилоти зиндагӣ
ва ҳиссиёти халқи оддиро ба хубӣ дарк мекард.
Пешниҳод ва татбиқи ҳадафҳои стратегӣ дар кишвар, ояндабинии боъэтимод
баҳри инкишофи иқтисодиву иҷтимоӣ, пешбурди муносибатҳои дипломатии
эътимоднок бо кишварҳои шарик, ташаббускорӣ дар ҳалли масъалаҳои ҷаҳонӣ
ва минтақавӣ, устувор гардонидани давлатдории дунявӣ дар асоси принсипҳои
демократӣ ва дигар ташаббусҳои муҳими сиёсатмадори волоназар, Пешвои
миллат Эмомалӣ Раҳмон тоҷиконро ҳамчун миллати тамаддунофар дар ҷаҳон
муаррифӣ карда, минбаъд низ ҷойгоҳи шоистаи Тоҷикистонро дар љањони
муосир таъмин менамояд.
Дар шароити ҷаҳонишавӣ ва муносибатҳои пуртазодди сиёсӣ ҳамон
миллате манфиатҳои худро ҳимоя карда метавонад, ки Пешвои худро дошта
бошад, ҳамдилу ҳамақида бошад ва баҳри амалигардонии идеяи ягонаи миллӣ
қадам ниҳад. Зеро раванди ташаккули низоми ҷаҳон имрӯза ба марҳилаи наве
расидааст, ки хусусияти барҷастаи он - рақобат ва танишҳои ду майлони асосӣ:
ҷаҳони якқутбӣ ва ҷаҳони бисёрқутбӣ ҳарчи бештар ошкортар ва шадидтар
мегарданд. Ҳоло Афғонистон, Ироқ, Сурия, Яман ва Африқои Шимолӣ
барои бозигарони асосии сањнаи сиёсии љањон на танҳо майдони мубориза бо
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терроризми байналмилалӣ, ифротгароӣ ва қочоқи маводи мухаддир, балки
майдони талошҳо барои роњ ёфтан ба минтаќа, зери назорат даровардани
манбаъҳои энергетикӣ, касби нуфузи бештар ва мавқеъҳои муносибтари
геополитикию геостратегии шудаанд.
Дар чунин дунёи пурталотум сиёсати хориҷии мустақил ва озод, ки тавассути
Пешвои миллат роҳандозӣ ва ҳидоят мешавад, ба Тоҷикистон имкон медиҳад,
ки дар айни замон бо чанд маркази муҳимми қудрат ва бозигарони асосии
ҷаҳон ва минтақа муносибати ботавозун ва баробар дошта бошад. Ҷумҳурии
Тоҷикистон, бо истифода аз асли сиёсати «дарҳои боз» ва бисёрсамтӣ
робитаҳои худро бо Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил, Иттиҳоди Аврупо, ИМА,
Ҷанубу Шарқи Осиё, кишварҳои арабӣ, олами ислом ва ғайра густариш дода,
аз имконият ва мавридҳои муносибе, ки имрӯз ва дар оянда пеш хоҳанд омад,
ба манфиатҳои миллии хеш истифода мебарад.
Бояд гуфт, сиёсати хориҷии Тоҷикистон сиёсати санҷидашуда, прагматикӣ
ва воқеъбинона буда, ҳамзамон бо пазириши меъёрҳои пазируфташудаи
байналмилалӣ ва эҳтиром ба манофеи шарикон, риояи қатъии манфиатҳои
миллиро дар тамоми фаъолияти дипломатӣ дар мадди аввал мегузорад. Имрўз
Тоҷикистон бо аксарияти кишвари ҷаҳон муносибатҳои дипломатӣ барқарор
намуда, 150 давлат истиқлолияти Ҷумҳурии Тоҷикистонро расман эътироф
кардааст. Тољикистон дар њамаи созмонњои минтаќавї ва аксар созмонњои
байналмилалї узвият дошта, аз арзишҳо ва манофеи миллї дифоъ мекунад,
дар масоили љањонї назари худро матрањ месозад ва пешнињодњои мушаххасро
дар бораи њалли ин масоил ба миён мегузорад.
Маҳз хидматҳои Сарвари давлат буд, ки мо мавриди эътирофи љаҳониён
қарор гирифтем. Кишварҳою созмонҳои зиёди муътабар низ ин љаҳду талошҳои
милливу байналмилалї, саҳми барљастаи Президенти Љумҳурии Тоҷикистонро на
танҳо дар бунёди давлати пойдори демократї, балки дар таҳкими рукнҳои љомеаи
мутамаддини љаҳон қадр мекунанду ба љоизаҳои бонуфуз сазовор медонанд.
Таҳқиқи амиқи таърихи 25 соли сӯхтанҳову сохтанҳо, дар ҳақиқат, худ ба
мисли оина хидматҳои бузургу бемисли Эмомалї Раҳмонро ба унвони раҳнамо,
ҳидоятгар, мушкилкушо ва наљотбахш рӯшан мекунад. Бешак, Ҷаноби Олӣ тули
фаъолияти сиёсиаш ба сифати Сардори давлат ба хотири якпорчагии кишварамон
ва таъмини амнияту зиндагии босаодати мардум хидмати пурарзишеро анҷом
дода, дар дилу дидаи мардуми Тоҷикистон маъво гирифтааст. Унвони «Пешвои
миллат» - ро сазовор шудани Президенти мамлакат эътирофи рисолати таърихии
ӯ дар миёни мардум аст.
Дар хориљ њам љомеаи љањонї ба Тољикистон ва азму иродаи давлати
он, бавижа ташаббусњо ва пешнињодоти созандаву некбинонаи Эмомалї
Рањмон дар љодаи ободию осоиштагии на танҳо Тоҷикистон, балки минтаќа
ва ҷаҳон нигоњи боэътимоду хайрхоњона дорад. Бешак, ин навъи нигариш
ба Тољикистон, роҳро барои барќарории равобити созанда бо кишварњову
созмонҳои байналмилалӣ ва наќшофарии мамлакати мо дар арсаи минтаќаву
љањон дар оянда низ ҳамвор месозад.
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Дар њаќиќат, Љумњурии Тољикистон тайи 25 соли Истиќлолият тањти
сарварии Эмомалї Рањмон дар роњи бунёди љомеаи мустаќили демократї
ќадамњои устувор гузошт. Дар ин муддат Тољикистон соњиби Парчам, Нишон
ва Суруди Миллї гардид, рукнњои асосии давлатдориро ба вуљуд оварда,
асосњои сохтори конститутсионї ва идоракунии давлатро танзим намуд.
Миллати мо тўли 25 сол рўзњои сангинеро паси сар кард ва аз онњо барои
ояндаи худ таљрибањои арзишманде бардошт, ба гирдоби офату сахтињо
гирифтор шуд, вале бо тадбиру дурандешии Пешвои мањбуби худ аз миёни
амвољи пурталотуми њаводис солим берун омад. Инак, 25-умин солгарди
Истиќлолияти худро дар њоле љашн мегирад, ки ба оромтарину босуботтарин
кишвари минтаќа табдил ёфта, бо азму иродаи матин ба сўи ояндаи шукуфон
роњ мепаймояд. Имрўзњо Љумњурии Тољикистонро дар љањон њамчун кишвари
ташаббускор дар њалли масоили глобалї ва таъсиргузор дар танзими равандњои
сиёсии минтаќа мешиносанд. Тољикистон тўли 25 сол дар арсаи љањон ќадамњои
устуворе гузошта, бо пешбурди сиёсати мантиќї ва пешнињодњои созандааш
мавќеи худро истењком бахшид ва дар оянда низ тањти роњбарии хирадмандонаи
Пешвои миллат бо ќадамњои устувортаре дар пањнои олам наќшофарї хоњад
кард.
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Сафари расмии Роњбари давлат Эмомалї Рањмон ба Љумњурии Мардумии Чин, (Пекин, 1993)
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Мулоќот ва музокироти сатњи олии Тољикистон ва Эрон (Душанбе, 2014)

Мулоқот бо Президенти Комиссияи Аврупо Жозе Маннуэл Баррозу (Брюссел, 2013)

Иштирок ва суханронӣ дар Форуми дувуми оби кишварҳои минтақаи Осиё ва Уқёнуси Ором
(Чианг-май, 2013)
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Иштирок дар оғози ҷаласаи 11-уми вазирони корҳои хориҷии кишварҳои Гуфтугӯи ҳамкории Осиё
(Душанбе, 2013)

Иштирок дар Вохӯрии 38-уми Шӯрои мудирони Бонки исломии рушд (Душабе, 2013)
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Мулоқот бо Дабири кулли Созмони Аҳдномаи Атлантикаи Шимолӣ (НАТО)
Андерс Фог Расмуссен (Брюссел, 2013)

Маросими ифтитоҳи Конфронси байналмилалии сатҳи баланд оид ба ҳамкорӣ дар соҳаи об
(Душанбе, 2013)
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Иштирок дар ҳамоиши “Муколама доир ба таҳкими шарикӣ дар соҳаи ҳамбастагӣ” дар
чаҳорчӯби ҳамоиши Cозмони Ҳамкории иқтисодии Осиё ва уқёнуси Ором (Пекин, 2014)

Иштирок дар ҳамоиши Машварати ҳамгироӣ ва тадбирҳои боварӣ дар Осиё
(Шанхай, 2014)
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Иштирок дар Форуми якуми сармоягузорӣ дар доираи Нақшаи амали Созмони Ҳамкории Исломӣ
оид ба ҳамкорӣ бо кишварҳои Осиёи Марказӣ (Душанбе, 2014)

Ҳамоиши сатҳи олии Созмони ҳамкории Шанхай (Душанбе, 2014)
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Иштирок дар Форуми ҳафтуми ҷаҳонӣ оид ба масъалаҳои об (Сеул, 2015)

Иштирок дар Ҷаласаи васеи Шӯрои сарони Созмони Аҳдномаи Амнияти Дастаҷамъӣ
(Москва, 2015)
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Иштирок дар ҷаласаи навбатии СҲШ (Уфа, 2015)

Иштирок дар мулоқоти ғайрирасмии сарони давлатҳои аъзои БРИКС, СҲШ ва Иттиҳоди
иқтисодии Авруосиё (Уфа, 2015)
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Ифтитоҳи Конфронси байналмилалии сатҳи баланд доир ба раванди татбиқи амалии Даҳсолаи
байналмилалии амалиёти «Об барои ҳаёт» дар солҳои 2005-2015 (Душанбе, 2015)

Мулоқот бо Намояндаи Олии Иттиҳоди Аврупо оид ба корҳои хориҷӣ ва сиёсати
амниятӣ хонум Федерика Могеринӣ (Брюссел, 2015)
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Иштирок ва суханронӣ дар мубоҳисоти умумии Иҷлосияи 70-уми Маҷмаи Умумии Созмони
Милали Муттаҳид (Нью-йорк, 2015)

Ҳамоиши сатҳи олии СААД дар Душанбе (Душанбе, 2015)
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Оғози татбиқи Лоиҳаи минтақавии интиқоли нерӯи барқи CASA-1000 (Турсунзода, 2016)

Иштирок дар Симпозиуми байналмилалии сатҳи баланд оид ба Ҳадафи шашуми рушди устувор
таҳти унвони “Таъмини дастрасии умум ба об ва беҳдошт” (Душанбе, 2016)
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Эмомалї Рањмон дар њалќаи кормандони Вазорати корњои хориљї њангоми ифтитоњи бинои нави Вазорат (Душанбе, 15.03.2013)
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