
Ҳизби мо созандагиву 
бунёдкорӣ, сулҳу суб-
от ва ваҳдати милливу 
ҳифзи истиқлолияти 
давлатиро шиори хеш 
қарор додаву пайваста аз 
пайи амалӣ кардани ор-
зуву ормонҳои мардуми 
Тоҷикистон аст. Ҳизби 
мо ҳизби садоқат ва 
соҳибиродаву пурмасъу-
лият аст. Ҳизби халқист. 
Хислати демократӣ ва 
иҷтимоӣ дорад. Ҳизби 
созандаи давлати миллӣ, 
соҳибтаҷриба, пайван-
дгари давлати миллӣ ва 
халқи азизамон мебошад. 

Аз китоби “Бист қадами 
созанда”-и Асосгузори

 сулҳу ваҳдати миллӣ - 
Пешвои миллат муҳтарам 

Эмомалӣ Раҳмон

Бешубҳа, тамоми халқи ҷумҳурии 
соҳибистиқлоламон тӯли фаъоли-
яти Ҳизби Халқии Демократии 
Тоҷикистон (ҲХДТ) ба пуррагӣ дарк 
намуданд, ки маҳаки ин ҳизбро соза-
ндагию бунёдкорӣ, ҳифзи арзишҳои 
миллӣ ва нигоҳ доштани ваҳдати 
сартосарӣ ташкил медиҳад. Гузашта 
аз ин, фаъолияти ҲХДТ собит намуд, 
ки он чун ҳизби ғамхори мардум дар 
амалӣ шудани орзуву ормони ҳар 
фарди Ватан саҳмгузор мебошад. 

Вақте ба фаъолияти созандаи ин 
ҳизб назар меандозем, маълумамон 
мегардад, ки зарурияти таъсиси 
он маҳз ҳифзи якпорчагии Ватан, 
нигоҳ доштани ваҳдати миллӣ, таъ-
мини ҳуқуқи шаҳрвандон ва дар 
маҷмӯъ пиёда сохтани ормонҳои 
миллии ҳар фарди тоҷикистонӣ 
маҳсуб меёбад. ҲХДТ дар замоне 
таъсис ёфт, ки гурӯҳҳои фурсатта-
лаби ҷудоихоҳ ҳар кадоме барои 
худ ҳизбу ҳаракатҳои хусусияти 
қавмиву маҳалгароидошта созмон 
дода буданд. Дар ин росто аксари 
онҳо бо маблағгузорӣ ва дар асоси 
фармоишу роҳнамоии нафарони ба 
қавму миллати мо душман ва ҳатто 

хоҷагони аҷнабиашон фаъолияти 
тахрибкоронаву тафриқаандозонаи 
худро ба роҳ монда буданд. Чуноне 
маълум шуд, фаъолияти густурдаи 
он ҳизбҳои ҷудоихоҳона, ки ҳадафи 
ягонаи роҳбару аъзоёнашон танҳо 
мансабталабӣ буд, ба пояҳои бақои 
Ваҳдати миллӣ ва ба устувории як-
порчагии кишвар хатари амиқ эҷод 
намуд. Ин раванд боиси он гардид, 
ки дар кишвари азизамон ҷанги 
бераҳмонаи таҳмилии шаҳрвандӣ ба 
вуқуъ омад. Натиҷаи талхи он боис 
гардид, ки ҳазорҳо тан фарзандони 

миллат бо дасти ҳамдигар кушта шу-
данду, мамлакатро буҳрони шадиди 
иқтисодӣ фаро гирифт. Дар чунин 
вазъ ҳама ба фикри эмин нигоҳ дош-
тани ҷони худ аз хатару нооромиҳои 
рухдода буданд. Ҳатто касе андешаи 
онро намекард, ки бояд Ватанро 
ором карду аз нестӣ нигаҳ дошт. 
Агарчӣ аксарият ин оромиро мехо-
станд, вале касе ҷуръати онро наме-
кард, ки ба ин амали таърихию мон-
дагор иқдом кунад. Яъне ин замони 
ноором ва ҳассосу тақдирсоз нерӯе 
ва шахсияти ватанхоҳу ғамхореро ме-

хост, ки миллатро аз нестӣ раҳонад, 
садди роҳи хунрезиву бенизомиҳо 
гардад ва халқро муттаҳиду бақои 
давлатдориро таъмин намояд. Ло-
зим буд, ки як нерӯи сиёсии созанда 
мардумро дар меҳвари тафаккури 
бунёдкорона муттаҳид намуда, ба 
мухолифату даргириҳои фоҷиабори 
таърихӣ хотима бахшад. Бо назар-
дошти рафъи ҳамаи мушкилиҳо ва 
ором намудани кишвару барҳам до-
дани ҷанги таҳмилии шаҳрвандӣ ва 
ҷиҳати расидан ба ҳадафҳои наҷиби 
хусусияти умумимиллидошта Асос-

гузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои 
муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон бо замина гузоштани сиё-
сати инсонпарварона ва сулҳхона 
ҲХДТ-ро таъсис доданд, ки минбаъд 
ба зиндагию фаъолияти ҳар фарди 
кишвар ва рушду суботи Ватани ази-
замон - Тоҷикистон таъсири амиқу 
нишонрас гузошт. 

Доир ба таъри хи таъсисё-
бии Ҳизби Ҳалқии Демократии 
Тоҷикистон Пешвои миллат, Раиси 
муаззами ҳизб муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон дар яке аз суханрониҳои 
худ ба таври мушаххас андешаҳои 
худро иброз намудаанд: “Тавре дар 
хотир доред, ҳанӯз дар айёми бисёр 
ҳассос - замоне, ки кишвари мо дар 
оташи ҷанги таҳмилии шаҳрвандӣ 
месӯхт ва мардум интизори паёми 
сулҳ буданд, зарурати таъсис додани 
ҳизби сиёсие пеш омад, ки бояд фа-
рогири назару андешаҳои гурӯҳҳои 
мухталифи ҷомеа бошад. Моро зарур 
буд, ки мардумро дар меҳвари як маф-
кураи созанда муттаҳид намуда, ба 
мухолифату даргириҳои фоҷиабори 
сиёсӣ хотима бахшем. Баъди таҳлили 
ҳамаҷонибаи вазъи сиёсии кишвар 
ва бо дар назар доштани назару 
андешаҳои табақаҳои мухталифи 
ҷомеа ба хулосае омадем, ки тарҳи 
ҳизби нави сиёсиеро омода намоем, 
ки тавонад ҳизби ормонҳои мардумӣ 
бошад, дар меҳвари идеяи созандаи 
худ қишрҳои гуногуни ҷомеа - зиёиё-
ну олимон, ҳунармандон, коргарону 
кишоварзон ва ҳатто рӯҳониёнро 
муттаҳид созад. Дар ин замина, 
тарҳи Ҳизби Халқии Тоҷикистонро, 
ки баъдтар вобаста ба таҳаввулоти 
сиёсии ҷомеа онро Ҳизби Халқии 
Демократии Тоҷикистон номидем, 
омода сохтем ва фикр мекунам, ки 
иштибоҳ накардем. Баъдтар раван-
ди муборизаҳои сиёсӣ дар ҷомеа 
собит намуд, ки аҳзоби сиёсие, ки 
барномаи худро бар асоси ақидаи як 
гурӯҳи маҳдуди сиёсӣ, мисли атеизм 
ё исломгароӣ роҳандозӣ намуданд, 
муваффақ нагардиданд ва қисми 
зиёди ҷонибдорони худро аз даст 
доданд”.

Аввалин коре, ки ҲХДТ дар бар-
номаи ҳизбии худ ҷой намуду онро 
амалан татбиқ кард, ин ба ҳам овар-
дани мардум ва мафкурасозии миллӣ 
буд. 

(Давомаш дар саҳ.2)
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(Аввалаш дар саҳ.1)

Саҳми арзандаи ҲХ ДТ дар 
он маҳсуб меёбад, ки бо нақшаву 
барномаҳои созанда тавонист, мил-
латро дар атрофи тафаккури созанда 
ва андешаи бунёдкорона ҷамъ намо-
яд. Ҳамин буд, ки минбаъд ҳам, тӯли 
солҳои фаъолият ҲХДТ бо дарки 
воқеаҳои гузашта ва таҷрибаи солҳои 
нооромӣ дар кишвар, барои пешгирӣ 
аз оқибатҳои нохуши раванди 
ҷаҳонишавӣ дар марҳалаи кунунӣ дар 
ҳифзи анъанаву суннатҳои миллии 
таърихан ташаккулёфтаи халқамон 
саҳми беназир гузорад.

Минбаъд чуноне аз раванди фаъо-
лияти ҲХДТ маълум гардид, он ба 
раванди тамоми соҳаҳо, аз ҷумла 
сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ, фарҳангӣ 
ва маънавии мардуми тоҷик ворид 
гашта, дар ба даст овардани комёбиву 
муваффақиятҳои Ватани маҳбубамон 
нақши мондагор гузошт. ҲХДТ бо 
истифода аз нуфузи сиёсии худ дар 
беҳрӯзии аҳолии кишвар таъсири 
амиқ гузошта, баҳри таъмини зин-
дагони шоистаи мардум марҳила ба 
марҳила тамоми мушкилиҳоро ҳал 
ва беҳтарин шароитҳоро муҳайё 
намуд. Чуноне фаъолияти шоёни 
ҲХДТ нишон медиҳад, он дар тамо-
ми самтҳои давлатдорӣ бо барномаву 
нақшаҳои мукаммал тавонистааст, ки 
дар рушди устувори иқтисодиёти 
миллӣ, таҳкими рукнҳои давлатдорӣ 
дар заминаи демократия ва ҳифзи 
адолат дар таъмини ҳуқуқу озодиҳои 
мардуми кишвар саҳмгузор бошад. 

Пӯшида нест, ки халқи тоҷик маҳз 
ба хотири он аз барномаҳои ҲХДТ 
пуштибонӣ менамояд, ки он дар зами-
наи ормонҳои халқ ба миён омадааст. 
Фаъолияти пурсамари ҲХДТ низ ни-
шон медиҳад, ки тӯли мавҷудияти хеш 
бо роҳи ҷалби фаъолонаи шаҳрвандон 
ба ҳаёти сиёсӣ ва ба таври дастҷамъона 
бартараф намудани мушкилоти 
мавҷуда, дар байни мардуми кишвар 
маҳбубияти хосро соҳиб гаштааст. 
ҲХДТ аз халқ аст ва тамоми нақшаҳои 
худро дар доираи манфиату ғояҳои 
шаҳрвандони кишвар барномарезӣ 
менамояд ва дар доираи хостаҳои 
онҳо онро амалӣ месозад. Бояд қайд 
намуда, ки ҲХДТ ҳизбест, ки маҳсули 
тафаккуру эҷоди халқи фарҳангофар ва 
созандаи миллати тоҷик аст. 

Нақшаҳо ва нуқтаи меҳварии 
фаъолияти ҲХДТ-ро ҳадафҳои миллӣ 
ташкил медиҳанд. Чун он ҳамеша бо 
мардум аст ва мардум бо он. “Ҳизби 
халқӣ” унвон гирифтани он рамзист, 
чун он ҳамеша халқӣ буду ҳаст. Сиё-
сати пешгирифтаи ҲХДТ барои мар-
дум аст, пас месазад, ки мардум онро 
пайравӣ ва ҳадафҳои онро амалӣ на-
моянд. Чун ҳифзи гуногунандешӣ, ни-
зоми бисёрҳизбӣ, озодии сухану мат-
буот, интихоботи шаффофу демократ, 
ҳифзи арзишҳо ва анъаноти миллӣ 
рушди шаклҳои гуногуни моликият, 
аз ҷумла моликияти хусусӣ, дастгирии 
соҳибкорӣ, бахусус соҳибкории хурду 
миёна, чун ормонҳои наҷиби ҲХДТ 

маҳсуб ёфта, ин нақшаву дурнамоҳои 
нек мавқеи онро дар ҷомеа беш аз пеш 
мустаҳкам ва боварии халқро зиёд 
намудааст.

Чуноне маълум аст, дар арафаи 
интихоботи Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон номзадҳо барномаҳои пе-
шазинтихоботии худро пешниҳод ме-
кунанд. Бояд гуфт тамоми барномаҳои 
пешазинтихоботии ҲХДТ-ро соза-
ндагию бунёдкорӣ, ормонҳои миллӣ, 
дурнамои кишвар дар самти рушди та-
моми соҳаҳо, ҳамкориҳои дипломатӣ, 
рушду равнақи меҳан ва дар маҷмуъ 
некӯаҳволии шаҳрвандон дар оянда 
фаро мегирад. Аз ҷумла, Барномаи пе-
шазинтихоботии номзад ба мансаби 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
аз ҲХДТ ба бунёдкориву созандагӣ, 
боз ҳам баланд бардоштани мақоми 
кишвар дар ҷомеаи ҷаҳонӣ, ба кишвари 
шукуфо ва саноатӣ табдил додани он, 
фароҳам овардани зиндагонии шоиста 
барои сокинони мамлакат, тарбияи 
мутахассисони мусаллаҳ бо донишҳои 
муосир, таҳкими сулҳ, ваҳдат ва со-
згории миллӣ, дар замири ҳамагон 
шуълавар намудани ҳисси худшиносӣ, 
худогоҳӣ ва меҳр варзидан ба ин зод-
бум, бо заҳмати рӯзафзун саҳмгузорӣ 
ба ободонии меҳан, ваҳдати милли-
ву некӯаҳволии шаҳрвандон, рушди 
иҷтимоиву иқтисодии ҷомеа, амалӣ 
гаштани озодиҳо ва ҳифзи хуқуқи ин-
сон нигаронида шудааст. 

Лозим ба таъкид аст, ки Барно-
маи пешазинтихоботии ҲХДТ бо 
тақозои равандҳои ҷомеаи муосир 
дар доираи дигаргуниҳое, ки солҳои 
охир дар кишвар ва ҷаҳон ба амал 
омадаанд ва бо дарназардошти дур-
намои ҳафт соли оянда таҳия гар-
дида, тамоми масъалаҳои мубрами 
ҷомеаро дар худ ғунҷонидааст. Он 
аз ҳафт банд иборат буда, аз амалӣ 
гардидани барномаҳои давлатӣ ва 
масоили устувор иқтисодӣ оғоз ме-
гардад. Ин бесабаб нест, зеро рушди 
ҳар кишвар ба иқтидори иқтисодии 
он марбут аст. Дар ҳафт соли охир 
ҳаҷми воқеии маҷмӯи маҳсулоти 
дохилӣ беш аз ду баробар афзуда, 
суръати миёнаи солонаи рушди 
иқтисодӣ ба ҳафт фоиз баробар 
шуд , ки ин мутобиқи меъёрҳои 
байналмилалӣ нишондиҳандаи 
баланд ба ҳисоб меравад. Маҷмӯи 
маҳсулоти дохилӣ ба ҳар сари аҳолии 
мамалакат аз панҷ ҳазор сомонии со-
ли 2013 ба 8,8 ҳазор сомонӣ дар соли 
2020 расонида шуд. Дар ҳафт соли 
охир зиёда аз 1200 корхонаи нави 
истеҳсолӣ ба фаъолият оғоз карда, 
ҳамасола 150 ҳазор ҷойи кори доимӣ 
ва мавсимӣ таъсис дода шуд ва шумо-
раи муҳоҷирони меҳнатӣ 50 фоиз 
кам гардид. Далелҳо шоҳиди онанд, 
ки иқтисоди мамлакат давра ба дав-
ра рушд мекунад ва Тоҷикистон ба 
давраи нави рушди иқтисодӣ ворид 
мегардад. “Барномаи миёнамуҳлати 
рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон ба-
рои солҳои 2021-2025”, “Барномаи 
давлатии дастгирии соҳибкорӣ 
дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои 

солҳои 2021-2025”, бо ҷалби сармояи 
дохиливу хориҷӣ ташаккул додани 
инфрасохтори замонавии сайёҳӣ 
дар Барномаи пешазинтихоботии 
номзад ба мансаби Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҲХДТ 
нақши меҳварӣ дошта, барои рушди 
бонизоми иқтисодии Тоҷикистон 
заминаи мусоид фароҳам меорад.

А м а л ӣ  н а м уд а н и  н а қ ш а и 
чорабиниҳо доир ба татбиқи “Барно-
маи рушд ва омӯзиши илмҳои табиӣ, 
дақиқ ва риёзӣ барои солҳои 2020-
2040 дар Ҷумҳурии Тоҷикистон”, 
зиёд намудани таваҷҷуҳи ҷавонон ба 
илмомӯзӣ, ихтироъкорӣ, навоварӣ ва 
бунёд кардани марказҳои инкишофи 
зеҳнии наврасону ҷавонон, ба хоти-
ри васеъ намудани фаъолияти занон 
дар рушди иқтисоди миллӣ таҳия ва 
амалӣ кардани “Стратегияи миллии 
фаъолгардонии нақши занон дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 
2021-2030”, идома додани сиёсати 
“дарҳои кушода”, рушди муносибатҳо 
бо кишварҳои минтақа, шарикони 
стратегӣ ва дигар кишварҳои ҷаҳон 
аз нуктаҳои меҳварии Барномаи пе-
шазинтихоботии номзад ба мансаби 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
аз ҲХДТ мебошанд.

Ҳамин тавар, натиҷаи сиёсати пе-
шгирифта ва Барномаи пешазинтихо-
ботии номзад ба мансаби Президен-
ти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҲХДТ, 
ки меҳвари онро тағйирнопазирии 
ҷомеаи муосири тоҷик, таъмини 
ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, 
пойдорӣ ва инкишофи арзишҳои 
моддӣ ва маънавии ҷамъият, таҳкими 
иқтидори мудофиавии кишвар, 
нигоҳдории ризоияти ҷомеа ва фазои 
устувори сиёсӣ дар мамлакат, тар-
бияи ватандӯстӣ ва таҳкими ваҳдати 
миллӣ, фаъолияти устувори ниҳодҳои 
давлатдорӣ, таҳким ва самаранокии 
фаъолияти онҳо, таъмини рушди усту-
вори иқтисодиёти кишвар, таъмини 
истиқлолияти энергетикӣ ва истифо-
даи самарабахши нерӯи барқ, раҳоӣ 
аз бунбасти коммуникатсионӣ ва ба 
кишвари транзитӣ табдил ёфтани 
мамлакат, таъмини амнияти озуқаворӣ 
ва дастрасии аҳолӣ ба ғизои хушсифат, 
саноатикунонии босуръати кишвар, 
вусъатдиҳии шуғли пурмаҳсул ва ам-
соли ин ташкил медиҳад, чунин хуло-
са баровардан мумкин аст, ки амалӣ 
намудани тамоми ормонҳои миллӣ 
мақсади асосии номзад ба мансаби 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
- Пешвои муаззами миллат муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон мебошад.

Тоҷикистон бо Пешвои миллат 
ба пеш!

Ғафурзода Абдухалил Давлаталӣ, 
шахси боэътимоди номзад ба 

мансаби Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон аз Ҳизби Халқии Де-

мократии Тоҷикистон, ректори 
Академияи идоракунии давлатии 

назди Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, доктори илмҳои 

ҳуқуқшиносӣ, профессор

ЊХДТ - ЊИЗБЕ, КИ ЃОЯИ 
АСЛИАШРО ВАЊДАТУ 

ЯГОНАГЇ ТАШКИЛ МЕДИЊАД

Устодон, омӯзгорон ва маориф-
чиёни гиромӣ!

Чуноне ба ҳамаи мо маълум аст, 
ҳамасола якшанбеи аввали моҳи 
октябр дар саросари кишварамон 
Рӯзи омӯзгор бо шукӯҳу шаҳомати 
хосса таҷлил мегардад. Воқеан пе-
шаи омӯзгорӣ кори пуршарафу 
муқаддас ба ҳисоб рафта, дар ҳама 
давру замон рисолати бузурги таъ-
лиму тарбия, роҳнамои имрӯзу 
фардои ҷомеа ва ҳидоятгари насли 
наврасу ҷавон бар дӯши онҳост.

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ 
- Пешвои миллат, Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон ба фаъолия-
ти омӯзгорон чун иршодгар ва 
машъалафрӯзони роҳи фардои мил-
лат таваҷҷуҳи махсус зоҳир намуда, 
меҳнату заҳмати онҳоро ҳамеша 
қадрдонӣ менамоянд. Аз ҷумла 
Пешвои муаззами миллат дар яке 
суханрониҳои хеш иброз дошанд: 
“Маҳз муаллим барои инсон роҳи 
донишу маърифатро мекушояд ва 
ба ҷаҳони ботинии шогирдон тух-
ми ақлу хирад мепошад. Бар асари 
заҳмати устодон боғи маърифат ва 
ҷаҳони маънавии наврасону ҷавонон 
бор оварда, ҷомеа боз ҳам рушду ка-
мол меёбад”.

Дар воқеъ, барои асолату наҷобат 
ва бузу ргию азаммати пешаи 
омӯзгорӣ ҳарчанд гӯем, боз ҳам кам 
аст. Чун пешаи омӯзгорӣ, кору пай-
кори ҳамарӯзаи муаллими ҳақиқӣ, 
худафрӯзӣ ва сӯхтану сохтанҳои ӯ, 
заҳматҳои пайвастааш дар роҳи таъ-
лиму тарбияи насли наврас, тайёр 
кардани мутахассисон ва маъри-
фатноксозии мардум сазовори ҳама 
гуна сипосу арҷгузорӣ ва эҳтиром 
мебошад. Бешак бо заҳмату талош ва 
азхудгузариҳои омӯзгор мо соҳиби 
илму дониш ва ақлу идрок мегардем. 
Ба маънии дигар омӯзгор машъали 
фурӯзонест, ки тинати мардумро нур 
мебахшад.

Донишмандону гузаштагон ва 
ниёгони шуҳратманди мо ҳамеша 
ба касби пуршарафи омӯзгорӣ арҷ 

гузошта, дар васфи муаллим – иршод-
гари роҳи дурусти зиндагӣ, сухану 
ҳарфҳои баландмазмун гуфтаанд. 
Маҳз қадру манзалат ва пешаи пу-
рифтихор будани омӯзгориро ба 
назар гирифта, Камолиддин Биноӣ 
муаллимро "аз падар пеш" гузошта, 
Шайх Саъдии хирадманд "ҷабри 
устодро беҳ зи меҳри падар" гуфтааст.

Дар даврони соҳибистиқлолӣ 
Ҳукумати кишвар зина ба зи-
на мақому манзалат ва нақши 
омӯзгоронро боло бурда, баҳри 
беҳтар намудани фаъолияти кории 
онҳо заминаҳои моддию техникӣ 
фароҳам сохтааст. Дар ин давра 
дар соҳаи маориф ҷиҳати бунёди 
муассисаҳои нави таълимӣ ва таҷдиду 
барқароркунии таълимгоҳ ҳои 
мавҷуда дигаргуниҳои зиёде ба амал 
омад. Дар муассисаҳои таълимӣ бо-
шад, шароити хубу самарабахшро 
муҳайё намуда, баҳри пешбурди бо-
сифати таълиму тарбия барномаҳои 
ҷадиди соҳавиро қабулу дар амал 
татбиқ намуданд. Ҳамчунин, пай-
васта боло бурдани музди маош 
ва ҳавасмандгардонии омӯзгорон 
паҳлуи дигари таваҷҷуҳи Ҳукумати 
кишвар мебошад.

Бо итминони комил метавон 
гуфт, ки устодону омӯзгорони мо 
чун роҳнамои фардои ҷомеа дар 
баробари дастгириҳои ҳамешагии 
Пешвои миллат ва Ҳукумати кишвар 
дар таълиму тарбия наслҳои оянда-
соз саҳми бориз гузошта, онҳоро 
дар роҳи созандагию бунёдкорӣ, 
нигоҳдорандаи сулҳу ваҳдат, худ-
шиносию худогоҳии миллӣ тамоми 
қувваи зеҳнию ҷисмонии худро ра-
вона месозанд.

Аз номи роҳбарияти Академияи 
идоракунии давлатии назди Прези-
денти Ҷумҳурии Тоҷикистон усто-
дону омӯзгорон ва собиқадорони 
соҳаро бо Рӯзи иди касбиашон 
сидқан ва самимона табрику таҳнят 
гуфта, таманнои онро дорам, ки 
ҳамеша тансиҳату комёб бошед, 
омӯзгорони азиз!

И д  м у б о р а к ,  у с т о д о н у 
омӯзгорони гиромӣ!

ПАЁМИ
ТАБРИКОТИИ РЕКТОРИ 

АКАДЕМИЯИ ИДОРАКУНИИ 
ДАВЛАТИИ НАЗДИ ПРЕЗИДЕНТИ 

ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ДОКТО-
РИ ИЛМҲОИ ҲУҚУҚШИНОСӢ, 

ПРОФЕССОР ҒАФУРЗОДА 
АБДУХАЛИЛ ДАВЛАТАЛӢ 

БА МУНОСИБАТИ РӮЗИ ОМӮЗГОР
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Владимир ПУТИН, 
Президенти Федератсияи Русия:

- Маро бо Президенти Тоҷикистон 
Эмомалӣ Раҳмон муносибатҳои 

неку эътимодноки дерина мепайванданд. 
Мо медонем, ки Эмомалӣ Раҳмон шарики 
боэътимод ва дӯсти бовафост. 

Бо изҳори қаноатмандӣ зикр менамо-
ям, ки муносибат байни давлатҳои мо дар 
рӯҳияи шарикии стратегӣ ва муттаҳидӣ 
ба таври муназзам рушд меёбад.

Аҳмадшоҳи МАСЪУД, 
Қаҳрамони милли Афғонистон:

- Истиқлол ба Тоҷикистон 
Эмомалӣ Раҳмон - ин сиёсатмадори 

дараҷаи ҷаҳониро дод. Имрӯз ӯ машҳуртарин 
фарзанди Тоҷикистон ва тамоми тоҷикони 
ҷаҳон ва дӯсти Афғонистон мебошад.

Раҳмон НАБИЕВ, 
собиқ Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон:

- Баъд аз он ки ман ба истеъфо раф-
там, дар бораи имрӯзу фардои Ватан ва 
халқи ҷафокашидаи хеш бисёр андеша ме-
кардам. Вале, вақте ки дар симои Эмомалӣ 
Раҳмон як инсони наҷиб ва сиёсатмадори 
хирадмандро кашф намудам, боварам ба 
фардои неки Тоҷикистон комил шуд. Зеро 
халқи Тоҷикистон тақдири худро ба дасто-
ни эътимодбахш супурдааст.

Чионг Тан ШАНГ, 
собиқ Президенти Ҷумҳурии 
Сотсиалистии Ветнам:

- Бо таваҷҷуҳи зиёд ва хушнудиӣ аз 
давстовардҳои мардуми Тоҷикистон дар 
самти субот ва рушди кишвар, аз ҷониби 
Ветнам мутмаинт аст,ки зери роҳбарии 
Ҷаноби Олӣ Эмомалӣ Раҳмон Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ба муваффақиятҳои бештар 
ва ба нафъи мардуми тоҷик дар самти сулҳ 
ва дар маҷмӯъ, пешрафти минтақа ноил 
хоҳад шуд. 

Қаҳҳор МАҲКАМОВ, 
собиқ Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон:

- Бовар кунед, ман барои ба сиёсат бар-
гаштан розигӣ намедодам, агар итминон 
намедоштам, ки тақдир ба мо Президенти 
оқил, бовиҷдон ва боистеъдодеро дар симои 
Эмомалӣ Раҳмон ато кардааст.

Муҳаммадҷон ШАКУРӢ, 
академик:

-  Фаъолияти Президенти 
Тоҷикистон ба устувор кардани истиқлоли 
фарҳангии тоҷикон равона гардидааст. 
Суханҳои олие, ки Эмомалӣ Раҳмон дар 
бораи забони модарӣ ва бузургдошти он 
гуфт, ман дар ин умри дарозам аз ҳеҷ сарва-
ри Тоҷикистон нашунида будам. Шак нест, 
ки миллати тоҷик дар роҳи худшиносӣ аз 
Эмомалӣ Раҳмон миннатдор хоҳад буд. 

ГУЛНАЗАР, 
Шоири халқии Тоҷикистон, 
муаллифи Суруди миллӣ:

- Дар офариниши рамзҳои муқаддаси 
Тоҷикистони соҳибистиқлол ва баланд 
бардоштани ору номуси миллӣ заҳматҳои 
Президент беандоза аст. Эмомалӣ 
Раҳмон тимсоли дурахшони ватанхоҳиву 
миллатдӯстист, ки мо инро бояд аз ӯ 
омӯзем.

Раҳим МАСОВ, 
академик:

- Қувваи Президент Эмомалӣ 
Раҳмон дар наздикӣ бо мардумаш ва 
мустаҳкамии он пайвандҳоест, ки бо халқи 
хеш дорад, ки худ намояндаи он аст.

Саттор ТУРСУН, 
Нависандаи халқии Тоҷикистон:

-Ками дар кам воқеъ мешавад, ки 
ҷанги шаҳрвандӣ бидуни ғолибону мағлубон 
ба сулҳ анҷом пазирад. Таҷрибаи давлати мо 
исбот мекунад, суботи дасти дӯстӣ қодир 
аст санги адоват бишканад. Президенти мо 
сиёсати худро на ба хотири сиёсат, балки 
аз барои халқи худ амалӣ месозад.

Нурсултон НАЗАРБОЕВ, 
собиқ Президентии 
Ҷумҳурии Қазоқистон:

- Мо саҳми Эмомалӣ Раҳмонро 
дар таҳкими ваҳдати халқи тоҷик, руш-
ди кишвар, ҳамчунин, дар рушди сиёсиву 
иқтисодӣ баланд арзёбӣ мекунем. Дар 
ин давраи кутоҳи таърихӣ Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ба муваффақияҳои калон но-
ил шуда, узви фаъол ва муассири ҷомеаи 
ҷаҳонӣ гашт.

Александр ЛУКАШЕНКО, 
Президенти Ҷумҳурии Беларус:

- Меҳнати фидокоронаи чандинсо-
лаи Эмомалӣ Раҳмон, ки ба таҳкими 

сулҳу субот, баланд бардоштани некуаҳволии 
халқи тоҷик ва пойдории нуфузи Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ равона 
гардидааст, сазовори эҳтироми ниҳоят ба-
ланд бебошад.

Бутрос Бутрос ҒОЛӢ,
 Муншии умумии СММ, соли 1992:

- Мамлакатҳои аъзои СММ бо 
диққати том ба кори Шумо, 

муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ки бо акса-
рияти кулли овозҳо Раиси Шӯрои Олии 
Тоҷикистон интихоб гардидед, менигаранд. 
Дар доираҳои асосӣ чунин мешуморанд, ки 
маҳз Шумо масъулияти таърихиатонро 
дарк карда, ба пош хӯрдани Тоҷикистон узви 
комилҳуқуқи СММ роҳ намедиҳед ва мин-
баъд низ ба ғояҳои озодӣ, сулҳ ва адолат 
содиқ мемонед. Муншии умумии СММ ва 
аъзои Шӯрои амният омодаанд ба Шумо 
ёрӣ расонанд.
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АИДНПЉТ. ЊАМОИШИ СИЁСЇ, 
СОЛИМГАРДОНЇ ВА ФАРЊАНГЇ 

БАРГУЗОР ГАРДИД

Дар Боғи фарҳангу фароғатӣ ба номи Садриддин Айнӣ 
бо ташаббуси Академияи идоракунии давлатии назди Пре-
зиденти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати дастгирии иқдоми 
Раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ  ба 
“Шаҳри сабз” табдил додани пойтахт, бахшида Рӯзи забо-
ни давлатӣ ва Рӯзи омӯзгор Ҳамоиши сиёсӣ, солимгардонӣ 
ва фарҳангӣ таҳти унвони “Забони модарии мо - забони 
шоирист!” ва “Ватанамонро сидқан дӯст медорем!” бар-
гузор гардид. 

Дар шурӯи Ҳамоиши Ректори Академияи идоракунии 
давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, докто-
ри илмҳои ҳуқушиносӣ, профессор Ғафурзода Абдухалил 
Давлаталӣ дар бораи забони тоҷикӣ ва таърихи бойи он 
суханронӣ намуда, иброз доштанд, ки тӯли садсолаҳо, баъди 
пароканда шудани давлати Сомониён ба сари мардуми тоҷик 
қавму қабилаҳои гуногун ҳокимият кардаанд. Вале маҳз ба 
шарофати забони шево ва гӯёи мо, ки ба он илмҳои дақиқ ва 
адабиёту фарҳанги ҷаҳоншумул эҷод гардидааст, халқи тоҷик 
аз байн нарафт, баръакс, дар фарҳанги халқи мо қавмҳои ҳоким 
омезиш ёфта, лафзи шаккарини дариро барои худ забони 
модарӣ интихоб намуданд. Забони ҳар миллат ёдгории азизест, 
ки решаи он аз сарчашмаи чандин наслҳои нажоди ӯ об хӯрда, 
мояи ифтихору худшиносии наслҳои баъдина мегардад. Бояд 
гуфт маҳз сиёсати  хирадмандонаи Асосгузори сулҳу ваҳдати 
миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Рамҳон буд, ки забони тоҷикӣ ҳамчун 
забони миллӣ дар даврони Истиқлолият дар мақоми забони 
давлатӣ пазируфта шуд.

Пас аз суханронии пурмуҳтавои Ректор дар доираи 
ҳамоиши мазкур бо иштироки кормандону устодон ва 
донишҷӯёну магистрантони Академия машқҳои пагоҳирӯзӣ 
гузаронида шуда, дар дохили Боғи фарҳангу фароғатӣ ба но-
ми Садриддин Айнӣ аксияи рӯбучини партовҳо ва хазонҳо 
сурат гирифт.

Инчунин, аз ҷониби кормандону устодон ва донишҷӯёну 
магистрантони Академия ба истироҳаткунандагони боғ 300 
адад варақаҳои таблиғоти ҷиҳати пешгирӣ аз бемории сиро-
ятии коронавирус Covid -19 ва 200 адад ниқобҳои яккарата 
тақсим карда шуд. 

Баъди аксияи тозагӣ кормандону устодон ва донишҷӯёну 
магистрантони Академия дар доираи гузаронидани аксияи ки-
тоб ва китобхонӣ 300 адад китобҳо ба сокинону шаҳрвандони 
пойтахт тақсим карда шуд.

Дар бахши фарҳангии ҳамоиш бошад, ҳунармандону санъ-
аткорон ва донишҷӯён дар васфи Ватан - модар, арзишҳои 
миллӣ ва Пешвои миллат шеъру суруд хонда, таъби ҳозиринро 
шод намуданд.
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Давоми моҳи сентябри соли 
2020 се устоди Академияи идора-
кунии давлатии назди Президен-
ти Ҷумҳурии Тоҷикистон рисоаи 
номзадиашонро бо муваффақият 
ҳимоя намуданд.

Аз ҷумла 24 сентябр дар Шӯрои 
диссертатсионии Институти таърих 
бостоншиноси ва мардумшиносии 
ба номи Аҳмади Дониши Акаде-
мияи миллии илмҳои Тоҷикистон 
ҳимояи рисолаи номзадии ассистен-
ти кафедраи идоракунии давлатӣ ва 
худидоракунӣ Қодиров Довар Сай-
аллоевич, 29 сентябр дар Шӯрои дис-
сертатсионии Донишгоҳи миллии 
Тоҷикистон ҳимояи рисолаи номза-
дии муаллими калони кафедраи идо-
ракунии давлатӣ ва худидоракунӣ Ами-
нов Муҳаммадҷон  ва 30 сентябр дар 
Шӯрои диссертатсионии Донишгоҳи 
славянии Россия - Тоҷикистон ҳимояи 
рисолаи номзадии муаллимаи калони 
кафедраи забонҳои хориҷӣ Абдуллоева 
Нилуфар Нусратуллоевна  баргузор 
гардиданд.

Раёсат ва ҳайати профессорону 
омӯзгорони Академияи идоракунии 
давлатии назди Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон Қодиров Довар Сайалло-
евич, Абдуллоева Нилуфар Нусратул-
лоевна ва Аминов Муҳаммадҷон ро 
ба ин дастоварди арзишманди илмӣ 
таҳният гуфта, барои корҳои минбаъ-
даи илмиашон барору муваффақият 
орзу менамоянд.

САФИ УСТОДОНИ УНВОНДОР 
ДАР АИДНПŠТ МЕАФЗОЯД

СИЁСАТИ ДАВЛАТЇ ОИД 
БА САНОАТИКУНОНЇ

ХУШХАБАР

ХУШХАБАР

СЕМИНАР

Абдуллоева Нилуфар 

Қодиров Довар

Аминов Муҳаммадҷон

 Таҳти чунин унвон дар Ака-
демияи идораку нии давлатии 
назд и Президен ти Ҷу м ҳу рии 
Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо Раёса-
ти кор бо занон ва оилаи мақомоти 
иҷроияи ҳокимияти  давлатии 
шаҳри Душанбе ҳамоиш доир гар-
дид, ки ҳадафи он баланд бардош-
тани тафаккуру андешаи наҷиби 
асолати оиласолорӣ ва ҳифзи иф-
тихор ба муқаддасоти оиладорӣ  
дар ҷомеа  мебошад.

Дар ҳамоиш ноиби Ректори Ака-
демияи идоракунии давлатии назди 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
Зулфия Аҳмадзода, муовини раиси 
Кумитаи кор бо занон ва оилаи на-
зди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 
Умеда Абдуллозода, сардори Раёса-
ти кор бо занон ва оилаи мақомоти 
и ҷ р о и я и  ҳ о к и м и я т и  д ав л ат и и 
шаҳри Душанбе Заррина Зуҳурова, 
собиқадори ҲХДТ ва соҳаи хизмати 
давлатӣ Марҳабо Ҷабборӣ, инчунин 
донишҷӯёну магистрантон иштирок 
намуданд.

Зикр шуд, ки оила рукни муҳими 
пойдори ҷомеа буда, таҳти ҳимояи 
давлат қарор дорад .  Ҳу ку мати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ба масъалаи 
оила таваҷҷуҳи хосса зоҳир намуда, 
дар ин радиф пайваста тадбирҳои 
судманд роҳандозӣ месозад. Таъкид 
гард ид ,  ки оила дар фарҳ анги 
марду ми тоҷик ҳ амчу н ни ҳоди 
муқаддас эътироф гардидааст, зе-
ро беҳтарин арзишҳои инсонӣ, аз 
қабили муҳаббату садоқат, самими-
яту вафодорӣ ва ҳамдигарфаҳмиву 
таҳаммулгароӣ маҳз дар оила та-
шаккул меёбанд. Танзими оила, пеш 
аз ҳама, ҳифзи саломатии занону 
модарон, баланд бардоштани сатҳи 
маърифат ва таҳкими мавқеи онҳо 
дар ҷомеа, инчунин тарбияи насли 
солим ва ташкили оқилонаи оила 

мебошад.
Зикр шуд, ки пеш аз ҳама, маъри-

фати оиладориро миёни ҷавонону 
навхонадорон бояд баланд бардо-
шт. Аҳли ҷомеа, бахусус пирони 
таҷрибаандӯхтаву рӯзгордида, аҳли 
зиё, омӯзгорон ва доираҳои дига-
ри ҷомеа бо мақсади омода кардани 
ҷавонон ба ҳаёти мустақилона, пе-
шгирии пошхӯрии оилаҳо, никоҳи 
хешу таборӣ корҳои тарбиявию 
таблиғотиро дар байни аҳолӣ бояд 
васеъ ба роҳ монанд. Волидон бо 
ҳисси баланди масъулиятшиносӣ 
ба тарбияи фарзандони худ, беш аз 
ҳарвақта эътибори ҷиддӣ диҳанд , 
маърифати оиладорӣ, маданияту одо-
би муошират омӯзонанд , то онҳо 
Тоҷикистони соҳибистиқлолро бо 
ақлу дониш, фарҳангу маърифат ва 
ҷаҳонбиниву ҷаҳоншиносии худ ба 
давлати пешрафта ва шукуфо табдил 
диҳанд.

Раёсати кор бо занон ва оилаи 
мақомоти иҷроияи ҳокимияти дав-
латии шаҳри Душанбе дар самти 
пешгири пошхӯрии оилаҳои ҷавон 
пайваста бо оилаҳои осебпазир 
суҳбату вохӯриҳо анҷом медиҳад. 
Инчунин ба муроҷиаткунандагону 
ҷабрдидагон пайваста маслиҳатҳои 
равонию ҳуқуқии ройгон мерасо-
над ва онҳоро зери назорати доимӣ 
қарор медиҳад. Ҳамчунин дар на-
зди раёсат ҳуҷраи равоншиносо-
ну ҳуқуқдонҳо фаъолият намуда, 
ҳамарӯза ба шаҳрвандон ёрии амалӣ  
расонда истодааст.

Гузаронидани чунин ҷамъомадҳо, 
пеш аз ҳама, ба баланд бардоштани 
фарҳанги оиладорӣ, либоспӯшии 
ҷавондух тарон, эҳёи с уннат ҳои 
миллии аҷдодӣ, пешгирӣ аз никоҳи 
барвақтӣ, пошхӯрии оилаҳои ҷавон,  
ҷилавгирии ҷавонон аз шомил шудан 
ба равияҳои номатлуб ва ҳаракатҳои 
тундгаро мусоидат  менамояд.

«ОИЛА — РУКНИ МУЊИМИ 
ПОЙДОРИИ ŠОМЕА»

Дар Академияи идоракунии дав-
латии назди Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон курси такмили ихтисос 
барои муовинони раисони ВМКБ, 
вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва шаҳру 
ноҳияҳои ҷумҳурӣ аз рӯи барно-
маи «Сиёсати давлатӣ оид ба сано-
атикунонии босуръати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон» ба анҷом мерасад.

Зимни оғози курс ноиби якум, но-
иби ректори Академияи идоракунии 
давлатии назди Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон оид ба таълим Даврон 
Сафаров, муовини Вазири саноат 
ва технологияҳои нави Ҷумҳурии 
Тоҷикистон Умед Солеҳзода, дирек-
тори Донишкадаи такмили ихтисос ва 
бозомӯзии хизматчиёни давлатӣ Ибодат 
Ғанизода ва сардори шуъбаи иттилоо-

тии Агентии хизмати давлатии назди 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
Қумриннисо Азизова сухан гуфта, 
моҳияти давраи омӯзишии мазкурро ба 
иштирокдорон тавзеҳ доданд.

Дар курси мазкур маърӯзачиёни асосӣ 
аз Академияи идоракунии давлатӣ буда, 
инчунин аз Вазорати саноат ва техноло-
гияи нав низ ҷиҳати баргузории дарсҳои 
амалӣ мутахассисон даъват шудаанд.

Дар ҷамъбасти курс дар мавзӯи «Сиё-
сати давлатӣ оид ба саноатикунонии 
босуръати Ҷумҳурии Тоҷикистон: ҳолат 
ва дурнамо» бо иштироки роҳбарияти 
Академияи идоракунии давлатии назди 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
Агентии хизмати давлатии назди Прези-
денти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Вазора-
ти саноат ва технологияҳои нав ҳамоиш 
доир гашт.
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Тоҷикистони соҳибистиқлол дар 
арафаи чорабинии муҳимми сиёсӣ-
интихоботи Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, ки 11 октябри соли ра-
вон баргузор мегардад , қарор дорад. 
Дар чунин марҳилаи ҳассосу тақдирсоз 
барои имрўзу ояндаи миллат ва давлати 
соҳибистиқлоли Тоҷикистон ба ҳар як 
шаҳрванди худшиносу худогоҳи мил-
лат зарур аст, ки мавқеи шаҳрвандии 
худро муайян намоянд. Таҳлили мух-
тасари 29-соли замони истиқлол со-
бит месозад , ки таҷрибаи сарварӣ ва 
мактаби бузурги давлатдории Эмомалӣ 
Раҳмон дар шароити мураккаби вазъи 
сиёсиву иҷтимоии ҷаҳон метавонад 
Тоҷикистонро ба дастовардҳои бузурги 
сиёсӣ, иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва фарҳангӣ 
ҳидоят намояд.

Мусаллам аст, ки баъд аз ба даст овардани 
Истқлолияти давлатӣ дар ибтидои солҳои 90-уми 
асри гузашта, аниқтараш моҳҳои май - октя-
бри соли 1992 Тоҷикистонро буҳрони шади-
ди сиёсию иқтисодӣ ва иҷтимоӣ фаро гирифта 
буд. Воқеан, замоне, ки давлати тозаистиқлоли 
Тоҷикистон дар вартаи парокандагӣ қарор дошт, 
миллат ба роҳбари воқеӣ, боирода, ботадби-
ру ташаббускор ниёз дошт, ки аз мушкилиҳо 
на ҳ ар о сид а ,  милл ат р о сарҷамъ намояд , 
Тоҷикистонро ба кишвари амну босубот, пе-
шрафта ва намунаи давлатдории миллӣ табдил 
диҳад. 

Дар чунин вазъи мураккабу шадиди сиёсӣ 16-
уми ноябри соли 1992 дар толори Қасри Арбоб 
дар наздикии шаҳри Хуҷанд Иҷлосияи таърихии 
ХVI Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон баргу-
зор гардид, ки Тоҷикистони соҳибистиқлолро аз 
вартаи ҳалокат ва нобудӣ наҷот дод. Дар иҷлосия 
вакилони халқ барои интихоби роҳбарияти 
нави Шўрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо 
сарварии шахси ҷасуру ватанпараст Эмомалӣ 
Раҳмон раъйи мусбат дода, сарнавишти ояндаи 
мамлакатро ба мақсади таъмини сулҳу субот, 
ободии кишвар ва беҳбудии вазъи зиндагии 
мардум муайян намуданд. Дар натиҷа, дар ин 
Иҷлосияи таърихӣ роҳбари хирадманду боирода 
ва дурандеш Эмомалӣ Раҳмон ба майдони сиёсат 
ворид шуд.

Баъд аз анҷоми Иҷлосияи таърихии ХVI 
Шӯрои Олӣ Раиси навинтихобшудаи Шӯрои 
Олии Ҷумҳурии Тоҷи¬кистон муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон тамоми қувва ва иродаю имконияти 
хешро барои таъмини сулҳ , баргардондани 
муҳо¬ҷи¬рин ба Ватан ва оғози музокирот бо 
мухолифини собиқ равона намуд.

Дар ин марҳилаи ҳассос ва тақ дирсоз 
масъулияти обод кардану ба маҳали зисти 
доимӣ баргардонидани беш аз 1 млн. фиро-
рию муҳоҷири иҷборӣ, дар шароити идомаи 
даргириҳои мусаллаҳона ва вазъияти ниҳоят 
ногувори иқтисодию иҷтимоӣ ба души Сарвари 
Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон афтода буд. 

Бо ҷаҳду талошҳои фарзанди фарзонаи милла-
ти тоҷик Эмомалӣ Раҳмон дар як муддати кӯтоҳи 
таърихӣ сулҳу оромӣ дар саросари кишвар таъ-
мин гардида, барои зиндагии орому осоишта ва 
фаъолияти созандаи сокинони кишвар шароити 
мусоид фароҳам омад. Ҳамагон бояд дарк намо-
ем, ки ҳаракат ба сўйи Ваҳдати миллӣ ҳамчун 
ҳадафи асосии сиёсати пешгирифта ва шиори 
зиндагӣ барои Эмомалӣ Раҳмон бесабаб набуд. 
Зеро танҳо ваҳдату осоиштагӣ метавонад, зами-
наи асосӣ барои рушди босуботи ҷомеа гардад ва 
ба таҳкими пояҳои давлатдорӣ мусоидат намояд.

Таҷрибаи дар солҳои аввали муқовимат 
ва гуфт ушунид бо мухолифин ҳосилшудаи 

сохторҳои давлатию ҳуқуқии Тоҷикистон аз 
он шаҳодат медод , ки заминаи зарурӣ барои 
тағйироти куллии Конститутсия ба миён ома-
дааст, зерро Конститутсияи замони Шўравӣ 
ҷавобгўйи давлати мустақил ва низоми иқтисоди 
бозорӣ набуд.

Вобаста ба ин, бо қарори Шӯрои Олӣ ҳайати 
нави Комиссия бо роҳбарии Сардои давлат, раи-
си Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ 
Раҳмон тасдиқ гардид. Дар натиҷа Конститу-
тсияи нави замони Истиқлол таҳия гардида, 6 
ноябри соли 1994 қабул гардид ва ҳамзамон дар 
ин рўз Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон тариқи 
раъйпурсӣ интихоб гардид.

Музокироти тўлонӣ, аз 5 апрели соли 1994 то 
27 июни соли 1997, ки дар кишварҳои гуногуни 
ҷаҳон ба монанди: Афғонистон, Покистон, Эрон, 
Қазоқистон, Қирғизистон, Русия, Туркманистон 
оғоз гардида, давом кард, барои амалӣ намудани 
марому мақсадҳои сулҳофарона нўҳ даври му-
зокирот ва шаш мулоқот дар сатҳи олӣ бо Пре-
зиденти кишвар Эмомалӣ Раҳмон шуда гузашт, 
ки ҳамаи онҳо натиҷаҳои мусбӣ ва тақдирсозро 
барои мардуми тоҷик, ки аз ҳар ду ҷониб интизор 
буданд ба миён овард.

Дар ин давраи басо мушкил бо ташабусси 
Эмомалӣ Раҳмон 21 маротиба музокироти байни 
гурўҳҳои ҳукуматӣ ва мухолифин анҷом дода шуд, 
ки дар натиҷа 40 санади таърихие ба имзо расид, 
ки ҳамчун сарчашмаи ҳуқуқӣ эътироф гаштанд ва 
минбаъд барои расидан ба сулҳу ваҳдати миллӣ, 
заминаи воқеӣ ба вуҷуд оварданд. 

27 июни соли 1997 Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон, роҳбари мухоли-
фин Саид Абдуллоҳи Нурӣ ва намояндаи махсуси 
Котиби Генералии Созмони Милали Муттаҳид 
Герд Мерем Детрих дар Маскав “Созишномаи 
умумиии истиқрори сулҳ ва ризоияти миллӣ 
дар Тоҷикистон”-ро дар шаҳри Маскав ба имзо 
расониданд. 

Дар натиҷаи кўшишҳои пайгиронаи Прези-
денти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат 
Эмомалӣ Раҳмон барои татбиқи давра ба давраи 
сулҳ дар тамоми қаламрави кишвар, таъмини 
фазои боварӣ ва эътимод ба ҳамдигар ва дар амал 
татбиқ намудани созишномаҳои ба тасвиб расида, 
фароҳам овар¬дани заминаи мусоид барои рушди 
иқтисодию иҷтимоии кишвар Комиссияи оштии 
миллӣ таъсис дода шуд. Дар натиҷаи фаъолия-
ти самарабахши Комиссияи оштии миллӣ дар 
кишвари мо сулҳу оштии миллии деринтизор 
фаро расид.

Имзои Созишномаи умумии истиқрори сулҳ 
ва ризояти миллӣ ба роҳбарияти ҷумҳурӣ, махсу-
сан ба Ҳукумати Ҷум¬ҳурии Тоҷикистон имкон 
дод, ки роҳи бозсозӣ ва ободонии Ватанро дил-
пурона пеш баранд. 

Дар натиҷа, роҳи минбаъдаи рушди иҷтимоӣ, 
иқтисодӣ ва фарҳангии Тоҷикистон муайян карда 
шуд. Дар ин марҳила дар асоси Паёми Президен-
ти Ҷумҳурии Тоҷиккистон барои таъмини рушди 
босуботи кишвар се ҳадафи стратегии кишвар: аз 
бунбасти коммуникатсионӣ баровардани кишвар, 
таъмини истиқлолияти энергетикӣ, таъмини 
амнияти озуқаворӣ ва ахиран саноатикунонии 
босуръати кишвар эълон гардиданд.

Тоҷикистон аз ҷиҳати захираҳои бебаҳои 
об ва гидроэнергетика дар сатҳи ҷаҳон мақоми 
намоён дорад ва истифодаи оқилонаи онҳо ме-
тавонанд имкониятҳои моро дар бобати таъмин 
намудани рушди устувории иқтисодӣ ва тақвияти 
иқтидори содиротии кишвар ба маротиб афзун 
гардонанд. 

Пешвои миллат Эмома лӣ Ра ҳ мон яке 
аз масъа ла ҳои ка лидии таъмин намудани 
истиқлолияти энергетикиро дар ташкили низоми 
ягонаи энергетикии мамлакат медиданд ва барои 
ба ин мақсад ноил шудан тамоми имконияту 
захираҳоро мавриди истифода қарор медоданд.

Тоҷикистон бо ба кор дароварда шудани ду 
агрегати Нерўгоҳи барқи обии “Роғун” ба таъ-
мини истиқлолияти энергетикӣ қадами устувор 
гузошта, ба марҳилаи нави таърихи худ, ки ба 
рушди босуботу босуръати тамоми соҳаҳои 
ҳаёти кишвар ва баланд гаштани сатҳи зиндагии 
мардуми он асос меёбад ибтидо гузошт. 

Дар натиҷаи талошҳои пайгиронаи Пешвои 
миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бунёд ва на-
всозии роҳҳо, нақбҳо ва дигар инфрасохтори 
нақлиёт Тоҷикистон баъд аз ба истифода додани 
роҳҳои Кўлоб – Дарвоз – Хоруғ - Кулма, Ваҳдат 
– Рашт - Саритош, Душанбе – Хуҷанд - Чанок, 
бунёди нақбҳои Истиқлолу Шаҳристон, Шар - 
Шару Чормағзак, роҳҳои оҳани Бохтар - Кўлоб 
ва Ваҳдат - Ёвон - Бохтар ва кушодани роҳҳои 
наву гузаргоҳҳо дар сарҳади давлатҳои ҳамҷавор 
аз бунбасти коммуникатсионии дохилӣ баромад. 

С о ҳ а и  к и ш о в а р з ӣ  я к е  а з  б а х ш ҳ о и 
муҳимтарини иқтисоди миллии кишвар буда, 
таъмини ҳадафи стратегии мамлакат, яъне таъ-
мини амнияти озуқаворӣ асосан аз сатҳи рушди 
он вобаста мебошад. 

Бо роҳнамоии Пешвои миллат дар чунин 
давраи мураккабтарин, ки кишварро хатари 
гуруснагӣ таҳдид мекард ба таври фаврӣ ба аҳолӣ 
тақсим карда додани замин амалӣ гардид. Соли 
1992 марҳалаи аввали ба деҳқонон ҷудо намудани 
заминҳои минтақаҳои кўҳистон ва наздикўҳӣ 
оғоз гардид. Инчунин, бо фармонҳои Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 9-уми октябри соли 
1995 ва 1-уми декабри соли 1997 75 ҳазор гектар 
замин барои истифода ба аҳоли деҳот тақсим 
карда шуд, ки ин амал барои таъмини аҳолӣ бо 
маводи озуқаворӣ мусоидат намуд. 

Дар муддати начандон тўлонӣ ба комёбиҳои 
назаррас соҳиб гардидани мамлакати мо ба 
идоракунии самарабахши давлатӣ, хосатан ба 
ҷаҳонбинии фарогир, донишу малака, қобилияти 
таҳлилгарӣ, санъати роҳбарии Пешвои миллат 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон робитаи ниҳоят қавӣ 
дорад ва бо дарназардошти аҳамияти соҳаи сано-
ат дар ҳалли масъалаҳои иқтисодиву иҷтимоӣ ва 
таъсиси ҷойҳои корӣ саноатикунонии босуръати 
кишвар ҳадафи чоруми миллӣ эълон карда шуд.

Тоҷикистон дар замони истиқлолияти 
давлатӣ тавонист заминаҳои зарурии саноати-
кунонии босуръати кишварро муҳайё созад. 
Шумораи корхонаҳои саноатӣ аз 1329 адади 
соли 2000 мувофиқи нақшаҳои амал оид ба таъ-
сиси истеҳсолоти нав соли 2017 ба 1942 адад 
расид, ки бештар аз 90 ҳазор аҳолии мамлакат 
бо ҷойи кор таъмин гардид. Имрўз дар мам-
лакати мо масъалаҳои ташкили инфрасохтори 
зарурии рушди босуръати саноатӣ: соҳаи дар 
ҳоли рушд қарордоштаи гидроэнергетика ва аз 
бунбасти коммуникатсионӣ раҳоӣ ёфтан ва ба 
кишвари транзитӣ табдил додани Тоҷикистон 
бомуваффақона ҳал гардиданд. 

Тоҷикистон дар сиёсати хориҷӣ бо сиёсати 
“Дарҳои бози”-и худ ба дастоварҳои беназир ноил 
гардид , имрўз кишвари мо узви комилҳуқуқи 
ҷомеаи ҷаҳонӣ буда, чор ташаббуси Пешвои 
миллат оид ба масоили об дар сатҳи Созмони 
Милали Муттаҳид аз тарафи ҷомеаи ҷаҳонӣ 
дастгирӣ ёфтанд ва метавон гуфт, ки муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон пояг узори дипломатияи 
об дар ҷаҳон эътироф гардидааст. Ҳамзамон 
пешниҳодҳои роҳбарияти Тоҷикистон оид ба 
вазъи Афғонистон, пешгирии терроризм, экс-
тремизм ва дигар таҳдидҳои глобалии замо-
нии муосир аз тарафи давлатҳои ҷаҳон ва дигар 
созмонҳои бонуфузи байналмилалӣ пазируфта 
шуданд. 

Ҳамин тавр, таҷрибаи сулҳофарини тоҷикон, 
ки аз ҷониби ҷомеаи байналмилалӣ гаштааст, 
ба ҷаҳониён собит намуд , ки миллати дорои 
фарҳангу таърихи бузург ҳамеша дар ҳолати 
ду швор ва сарнавиштсози таъри хӣ аз ин 
неъматҳои худодод истифода намуда, худро наҷот 
медиҳад.

Таҷрибаи давлатдории муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон дар самти бозгардонидани гурезагон ва 
муҳоҷирони иҷборӣ як таҷрибаи нодир дар сатҳи 
ҷаҳонӣ аст ва ин таҷриба дар асри XXI қобили 
омӯзиш барои кишварҳои дигаре, ки дар ҳолати 
мураккаби вазъи сиёсӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоӣ 
қарор доранд, мебошад.

Таъри хи бист у ну ҳсолаи Тоҷикистони 
соҳибистиқлол шоҳид аст, ки дар лаҳзаҳои 
тақдирсоз Пешвои миллат тавонист ҷомеаро 
дар иҷрои вазифаҳои бузург раҳнамоӣ кунад 
ва мардум ҳам бо камоли ирода сарвари худро 
пайравӣ кунанд. Дар ин марҳила Тоҷикистони 
соҳибистиқлол дар арсаи ҷаҳонӣ ҳамчун як ки-
швари озод, дорои истиқлоли комил ва кишвари 
рў ба рушду камол эътироф гардид.

Вобаста ба ин, дар шароити бисёр ҳассосу 
му раккаби ҷа ҳони муосир барои ҳимояи 
дастовардҳои замони Истиқлол-сулҳу оромӣ, суб-
оти сиёсӣ, ваҳдати миллӣ ва ҳифзи манфиатҳои 
давлату миллат вазифаи ҳар фарди бонангу ному-
си миллат мебошад, ки дар интихоботи навбатии 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, ба номзади 
арзанда, Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пе-
швои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамчун 
кафили сулҳу амният ва рушди босуботи минбаъ-
даи Тоҷикистон овоз диҳем.

ҒОИБНАЗАРЗОД А С. М., 
директори пажўҳишгоҳи 

идоракунии давлатӣ ва хизмати давлатӣ, 

АЛИЗОД А Б. П.,
ходими пешбари илмии пажўҳишгоҳи 

идоракунии давлатӣ ва хизмати давлатӣ

НАЌШИ ЭМОМАЛЇ РАЊМОН ДАР 
ТАШАККУЛИ ДАВЛАТДОРИИ МИЛЛЇ 
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Таъри х и бою ку ҳ ан ва 
интиҳои қарни сипаригарди-
даи кишварамон воқеаҳои бу-
зургеро дар бар мегирад , ки 
ҳар кадоми онҳо дар марҳилаи 
худ нақши махсусе дорад. Дар 
таърихи навин, бешак волотарин 
дастовардамон соҳиб шудан ба 
Истиқлоли давлатӣ аст, ки баъди 
пош хӯрдани собиқ Иттиҳоди 
Шӯравӣ амалӣ гардид.

Истиқлолияти давлатӣ барои мо 
- тоҷикистониён ба осонӣ ба даст 
наомадааст. Бо таъсири қувваҳои 

бадхоҳи  дохилию хориҷӣ кишва-
рамон ба ҷанги шаҳрвандӣ кашида 
шуд , ки боиси қурбониҳои азими 
ҷонӣ, талафот ва хисороти бузурги 
сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва маънавӣ 
гашта пояҳо ва асосҳои давлатдори-
ро фалаҷ гардонид , қонуншиканӣ 
ва бесарусомониҳоро дар мамлакат 
ба вуҷуд овард. Дар чунин шарои-
ти душвор шаҳрвандони тамоми 
манотиқи  кишвар ҳамчун баёнгари  
соҳибихтиёрӣ ва сарчашмаи яго-
наи ҳокимияти давлатӣ ба воситаи 
вакилони халқ дар мақоми олии на-
мояндагии  мамлакат масъулияти 
бузургро ба воситаи Шӯрои Олӣ 
ифода сохта, ба он ноил гардиданд, 
ки баҳри барқарор кардани асосҳои 
давлатдорӣ ва таъмини қонуният, 
сулҳ ва ризоияти миллӣ, 16 ноябри 
соли 1992 дар Хуҷанди бостонӣ 
Иҷ лосияи ХVI   Шӯ рои Олии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор  
гардид.  

Ҳамин тавр, хизмати таърихии 
Роҳбари ҷавону дурандеш, Эмомалӣ 
Рахмон дар таҳкими ҳоқимияти 
давлатӣ ва истиқлолияти миллӣ аз 
он иборат аст, ки маҳз ў ихтиёри дав-
латдориро ба даст гирифта, оташи 
ҷанги дохилиро хомўш намуданд ва 

сохтори фалаҷгардидаи ҳокимият, 
хусусан мақомоти ҳифзи хуқуқро 
барқарор сохтанд. Артиши миллӣ 
ва неруҳои посбони сарҳадро таъ-
сис дода, барои таҳкими ҳокимият 
ва давлат шароит муҳайё намуданд. 
Заминаи сулҳи миллиро матраҳ кар-
да, аксари гурезаҳо ва муҳоҷирони 
иҷбориро ба Ватан баргардониданд. 
Заминаи устувори эъмори ҷомеаи 
навини Тоҷикистонро г узошта, 
ислоҳоти конститутсиониро дар 
мамлакат амалӣ гардониданд. 

Дар марҳилаи нави бунёди давла-
ти ҷавони Тоҷикистон тақдири ба-
ланди миллати тоҷик дар симои шах-
сияти беназири таърихӣ Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ 
Раҳмон олитарин сифатҳои адолати 
инсонӣ, бузургдилию шуҷоат, раҳму 
шафқат ва қобилияти нотакрори 
вањдатофариро ато кард ва маҳз 
ҳамин ҳамоҳангӣ ҷомеаро ба сатҳи 
баланди хештаншиносӣ  расонид.

Cарвари давлат барои миллат ва 
Ватани мо, барои нигоҳдории сулҳу 
оромии кишвар, таъмини шароити 
зиндагии арзандаи иҷтимоӣ барои 
тамоми сокинони ҷумҳурӣ, насли 
ояндасози ҷомеа ҷидду ҷаҳд, заҳмату 
талошҳо ва хизмати басо бузурге 

кардаанд.
Саҳифаҳои таърих шоҳид аст, 

ки дар даврони бесарусомониҳо, 
рӯзгори нобасомон ва шикастаруҳии 
мардуми мо тақдир башорати баргу-
зории Иҷлосияи XVI Шӯрои Олии 
Ҷумҳурии Тоҷикистонро ҳамчун 
ҳадяи таърих ва пайки наҷот ба 
миллати тоҷик ато кард ва ҷараёни 
ин анҷумани саодати халқ ҳодиву 
раҳкушову раҳнамо ва мубашшири 
ин наҷотро ҳамчун туҳфаи олита-
рини тақдиру сарнавишти миллати 
тоҷик дар симои фарзанди сарсупур-
даву меҳанпарасти хеш – Эмомалӣ 
Раҳмон насиб гардонид.

Пе ш в о и  м и л л а т  м у ҳ т а р а м 
Эмомалӣ Раҳмон бо дилу нияти 
нек зимоми идораи давлатро дар 
замони бениҳоят ҳассос, ки хав-
фи пароканда шудани давлат ва 
аз байн рафтани миллати тоҷик 
баръало эҳсос мегардид , бар уҳ да 
гирифтанд ва дар як муддати кутоҳ 
шу ълаи умедро ба фардои ду рах-
шон дар қалби ҳар як фарди мил-
лат фурӯзон намуданд. Ин буд , ки 
меҳнаткашон, модарону хоҳарони 
му шфиқ , пирони рӯ згордидаву 
ҷавонони навовару ғайратманд , 
чашми ростбин, г ӯши ҳақшунав, 

ақли бедору хиради ду рбин, за-
бони ҳақгӯву табъи нуктасанҷ ва 
ҳазорҳо бозуи қавӣ дар зери сиё-
сати оқилонаашон гирд омада, дар 
ободиву пешравии Тоҷикистон 
муттаҳид гардиданд.

Дар даврони Истиқлолияти 
давлатӣ дар самти рушди миллат, 
ҳувияти он, миллатсозӣ ва ташакку-
ли давлатдории миллӣ бо сарварии 
Пешвои миллат тадбирҳои зиёде ан-
дешида шуда, миллати куҳанбунёди 
тоҷик ба натиҷаҳои назаррас ноил 
гардид ва ба ин васила мақоми худро 
дар байни миллатҳои дигари олам 
хеле устувор сохт. 

Ҳамин тавр дар самти таҳкими 
Истиқлолияти давлатӣ аз иқдомот ва 
хизматҳои шоёни Пешои миллат чан-
де гӯем кам аст. Дар фарҷом ҳаминро 
бояд таъкид намуд , ки фаъолияти 
пурмуҳтавову пурмаҳсули давлативу 
ҷамъиятии Пешвои муаззами миллат 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оинаест, 
ки дар он мавқеи миллати тоҷик бо 
ҳама шаҳомат ва шуҳраташ нишон 
дода мешавад. 

Шоҳписанд УМАРАЛИЗОДА, 
магистранти курси 2, 

ихтисоси идораи давлат

Таърих мисолҳои зеринро 
медонад , ки дар марҳилаҳои 
тақдирсози таърихӣ шахсиятҳое 
пайдо мешаванд, ки миллатҳо 
ва давлат ҳоро аз нестшавӣ 
эмин медоранд. Чунин шах-
сият дар таърихи давлатдории 
навини тоҷикон Асосгузори 
сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои 
миллат, Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон мебошанд.

Фаъолияти Президенти мамла-
кат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар 
солҳои соҳибистиқлолии кишвар 
ин амалияи зиёда аз бистунуҳсолаи 

худташаккулдиҳии шахсиятест, ки 
худро пурра ба ҳимояи ягонагии 
давлат ва ҳувияти миллӣ дар ша-
роити пуртазоди ҷаҳонишавӣ бах-
шидааст.

Мактаби сарварии Пешвои мил-
лат дар марҳилаҳои бисёр муракка-
бу таърихӣ ташаккул ёфта, мавқеъ 
пайдо намудааст. Ин ниҳод ниҳоди 
сарварии вазъиятӣ набуда, дорои 
хусусиятҳои универсалӣ мебошад. 
Ин аст, ки моҳият ва муносибатҳои 
ҳокимият аз ҷониби ин ниҳоди 
муҳимми иҷтимоию сиёсӣ бо ри-
ояи принсипҳои умумипазируфта 
амалӣ гашта, манфиати давлату 
миллат дар он аз ҳама боло гузо-
шта мешавад.

Сарвари д ав л ат му ҳ тарам 
Эмомалӣ Эмомалӣ Раҳмон моҳи 
сентябри соли 1993 нахустин 
бор аз минбари Созмони Мила-
ли Мутаҳид сухан ронда, ҷомеаи 
ҷа ҳониро бо ният у нақша ҳои 
бунёдкорона, ҳадафҳои сиёсии 
сулҳҷӯёна, расидан ба ваҳ дати 
миллӣ, инчунин таҳкиму тақвияти 
ҳамкориҳо бо ҳама кишварҳои 
дӯсту сулҳпарвари ҷаҳон ошно 
намуд . Ҷумҳу рии Тоҷикистон 
бо эътироф аснодҳои робитаҳои 
байналмилалӣ, аз ҷумла Оинномаи 
Созмони Милали Муттаҳид, Сана-

ди хотимавии Ҳелсинк, Баёнияи 
Париж ва дигар санадҳо, зерби-
нои сиёсати дохилӣ ва хориҷии 
худро бунёд намуда, эълон кард, ки 
инсон ва ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои 
онро, сарфи назар аз мансубия-
ти миллӣ, мазҳабӣ, нажодӣ ва 
ҷинсӣ арзиши олӣ мешуморад. 
Ҳамин тавр, кишвари мо дар за-
мони соҳибистиқлолӣ тавонист бо 
бисёр кишварҳои дунё, созмонҳои 
байналмилалӣ ва минтақавӣ мавқеи 
сиёсии худро дар арсаи ҷаҳонӣ 
мустаҳкам намояд.

Ҳ у к у м а т и  Ҷ у м ҳ у р и и 
То ҷ и к и с т о н  б о  п е ш н и ҳ о д 
ва мавзӯ ъг у зори ҳои х уд чу н 
му ба ллиғи ҳ а лли масъа ла ҳои 
муносибатҳои байналмилалӣ дар 
арсаи ҷаҳонӣ баромад менамояд. 
Бо бархӯрди хеш ба ин ё он масъ-
ала, аз мавзеи усулҳои пазируф-
ташудаи байналмилалӣ ҷомеаи 
ҷаҳониро мутаваҷҷеҳи масъалаҳои 
хос ва умумибашарӣ менамояд. Аз 
ин тариқ, Ҷумҳурии Тоҷикистон 
дар ҳаллу фасли масъалаҳои гуно-
гуни муҳими ҷомеаи ҷаҳонӣ қарор 
дорад ва чун намунаи ҳамкории му-
ассир бо кишварҳои бузург барои 
давраи муайян хидмат менамояд.

Имзои Созишномаи умумии 
истиқрори сулҳ ва ризояти миллӣ 

дар Тоҷикистон 27 июни соли 
1997 дар шаҳри Маскав ифодага-
ри иродаи матини сарвари сиёси 
баҳри ба даст овардани сулҳу суб-
от дар кишвар мебошад. Чунин 
мавқеъ ва идораи роҳбарияти дав-
лат имконият дод , ки дар ҷомеа 
ҳамдигарфаҳмӣ, боварӣ ва кӯшиш 
баҳри ҳамгироии иҷтимоӣ пурзӯр 
гашта, пеши роҳи бегонашавӣ ва 
ҳамкорият гирифта шавад.

Нақши ниҳоди сарвариро дар 
ҳалли низоъ қайд намуда, бояд ба 
инобат гирифт, ки ин ниҳод нақши 
танзимнамоии худро ба пуррагӣ 
иҷро намуд. Мавқеъ ва нуфузи 
ниҳоии сарварии Пешвои миллат 
имрӯз дар арсаи байналмиллалӣ 
эътироф гашта, аз ҷониби Кумитаи  
академияи Шӯрои Аврупо сазо-
вори Ҷоизаи “Пешвои асри XXI” 
гаштани Президенти  мамлакат 
далели  ин гуфтаҳост.

Қабули Қону ни Ҷу м ҳ у рии 
Тоҷикистон “Дар бораи Асосгу-
зори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои  
миллат” дар раванди рушди ниҳоди 
сарварӣ дар Тоҷикистон марҳилаи  
навро кушод.

Асосг у зори с улҳ у ва ҳ дат и 
миллӣ - Пешвои миллат эътироф 
шудани Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ 

Раҳмон воқеияти таҳаввулот ва 
рушди ниҳоди сарвариро, ки дар 
заминаи талошҳо, азхудгузариҳо 
баҳри таъмини ҳамгироии ҷомеа 
ва якпорчагии кишвар, ҷасорат 
дар роҳи ҳифзи манфиятҳои миллӣ 
ва умумидавлатӣ, пешбурди сиё-
сати муваффақонаи хориҷӣ та-
вонист эътирофи умумимиллиро 
ба даст оварад , нишон  медиҳад. 
Эътирофи шахсият ҳамчун Пе-
шво аз ҷониби ин ё он миллат ин, 
пеш аз ҳама, нишонаи тақвияти 
эътимод  ба фаъолияти шахсия-
тест, ки тавонист аз мушкилтарин 
санҷишҳои таърих миллатро бо 
сарбаландӣ гузаронида, пойдории 
онро таъмин намояд.

Д а р  ҳ а р  д а в р у  з а м о н 
муваффақияти роҳбар ё сарвар, 
пеш аз ҳама, ба маърифату адола-
тпешагии он вобаста буда, мета-
вонад дар ҳар лаҳзаи давлатдорӣ ё 
роҳбарӣ аз уҳдаи корҳои роҳбарӣ 
ба осонӣ барояд. Яъне, ҳама гуна 
комёбӣ, пеш аз ҳама, ба донишу хи-
ради роҳбар ё сарвар алоқа дошта, 
метавонад аз ҳалли мушкилиҳо дар 
фаъолияти идоракуниаш барояд.

Сафарбек БАХОДУРОВ, 
магистранти Академия

НАЌШИ ПЕШВОИ МИЛЛАТ ДАР 
ТАЊКИМИ ИСТИЌЛОЛИ ДАВЛАТЇ

ХУСУСИЯТЊОИ ХОСИ САРВАРИИ 
ПЕШВОИ МИЛЛАТ
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Абдушукур ҲАФИЗОВ, 
донишҷӯи курси 2-и факултети 
дипломатия ва сиёсат: 

- Мардуми шарифи Тоҷикистон 
11-октябри соли ҷорӣ дар ара-

фаи яке аз чорабиниҳои муҳими 
сиёсӣ, интихоботи Президен-
т и Ҷу м ҳу рии Тоҷикис тон 
қарор дорем, ки ин яке аз ни-

шонаи давлати демокраитву 
ҳуқуқбунёд будани кишвари мо 

шаҳодат медиҳад.

 Дар ин маъракаи сиёсӣ мардуми кишвар номзади арзандаи 
худро ба мақоми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба муҳлати 7 
соли оянда интихоб мекунанд, ки нафари интихобшаванда тамоми 
сулҳу субот, амнияти халқу миллат, ҳаёти осоиштаву хуш, пешрафти 
соҳаҳои иҷтимоӣ ва иқтисодӣ ва дар умум масъулияти 7 соли ояндаи 
халқу миллати моро бар дӯш хоҳад гирифт.

Мавриди зикр аст, ки имрӯз мо дар фазои осуда зиндагӣ дорем ва 
метавонем ҳамаи эҳтиёҷоти хешро қонеъ намоем. Имкон дорем, ки 
дар тамоми соҳаҳо кору фаъолият намуда, то қадри имкон маҳорати 
хешро ҳам нишон диҳем ва ҳам сайқал диҳем. Аммо фаромӯш набояд 
кард, ки ҳамаи ин бо сиёсату хирад ва роҳбарии дурусти Сарвари 
давлат, Президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сахт тавъам 
аст. Зеро дар замоне, ки мардуми мо бехонаву дар монда, фазои 
кишвар ҷангзадаву амнияти миллат халалдор шуда буд, нафаре ёфт 
нашуд ва касе ҷуръат надошт, ба ҷуз Пешвои миллат то роҳбарии 
ин халқу миллати ҷафодидаро бар дӯш бигирад ва сӯйи сулҳу ҳаёти 
хуш роҳнамоӣ намояд.

Аз боре, ки Пешвои миллат Эмомалӣ  Раҳмон роҳбарии 
Тоҷикистонро бар дӯш гирифтанд , тавонистанд бо тамоми 
ҷидду ҷаҳди меҳандӯстиву халқпарварӣ  ва заҳматҳои шоёну 
ҷоннисориҳо халқи тоҷикро ба ҳаёти осоишта оварда, нуфузи 
Тоҷикистонро  дар арсаи ҷаҳонӣ баланд намоянд. Аз ин рӯ,  
ман чун яке аз ҷавонони саодатманди диёр фикр мекунам дар 
интихоботи навбатӣ боз ҳам номазади арзанда ба Президенти 
Тоҷикистон фақат ва фақат номзади пешбарандаи ҲХДТи, 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мебошанд. Зеро шахсияти Пешвои 
миллат  ба кулли мардуми Тоҷикистон азиз буда, халқи мо бо 
чашмони худ диданд ва  хуб дарк намуданд, ки дар ҳамаи кору 
пайкори Президенти мардумӣ Эмомалӣ Раҳмон, воқеан ҳам 
баҳри хушкнашавандаи муҳаббати Ватан, меҳру самимият ба 
халқ, садоқат ба ин сарзамин, эҳтиром ба ҳар фард ва арҷгузорӣ 
ба ниёгон, иродаи созандагӣ ва ғайрати бунёдкориву ободонӣ 
мавҷ мезанад. Вале дар ҷомеаи мо нафароне ҳасудхур ва адоватҷӯ 
пайдо шудаанд, ки мехоҳанд ҳаёти хушу дилпазири моро, сулҳу 
амнияти Ватанамонро, ҳамдиливу ободкории моро халалдор 
намоянд.Дар ин маврид мо ҷавонон ва созандагони ин Меҳан ва 
кулли мардуми шарифи кишварро зарур аст, ки зиракии сиёсиро 
аз даст надода, бо ҷасорату далерӣ ва шуҷоату боварии комил 
бар зидди ин афроди хиёнаткор истодагарӣ намоем.

Агар хубтар фикр кунем, дар рӯзҳои сиёҳу ноҳамвории роҳи 
ҳаёти мо кӣ бо мо буд, кӣ моро аз вартаи ҳалокат раҳо намуда, аз 
пеши роҳамон хору сангҳоро баргирифт, кӣ барои ободии хо-
наву дари мо ва ҳаёти тинҷу осоишта доштанамон ҷоннисориҳо 
кард, кӣ моро сарварӣ намуд ва тавонист, ки мо чун миллат ва 
давлати мустақил, озоду обод ва ташаббускор дорои нуфузи 
баланд байни давлатҳои дигари ҷаҳон шинохта шавем? Бале, ин 
нафар Пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон ва пайравони сиёсати 
бохиради Президенти халқ буданд.

Гулашанбону НОСИРЗОДА,
донишҷӯи соли якуми факултаи 
дипломатия ва сиёсат:

-  М о,  ҷ а в о н о н и  д а в р о н и 
соҳибистиқлолии кишвар номза-

дии Пешвои муаззами миллатро 
тарафдори менамоем. Зеро маҳз 
бо саъюу талошҳои Пешвои 
миллат мо аз бӯҳрони шадиди 

сиёсӣ баромадем.
 

И м р ӯ з  ҳ а м ч у н  д а в л а т и 
соҳибихтиёр, демократӣ, ҳуқуқбунёд ва 

дунявӣ мустаҳкам гардидем. Барои мо, ҷавонон имсол мушар-
раф гардидааст, ки дар интихоботи Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон иштирок намоем. 

Санаи 3-юми сентябри соли равон аз ҷониби ҲХДТ номзадии 
Пешвои миллатро барои интихоб шудан ба ҳайси Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон бо дарназардоштӣ номзади арзанда ба 
мақоми президен аз рӯи се имконияти ҷиддӣ доштаашон - таҷрибаи 
бузурги сиёсӣ, собиқаи амалии идоракунӣ ва нерӯи бузурги кадрӣ 
бо ҷонибдорони зиёди ҳизб пешбарӣ шуданд. 

Мо, ҷавононро мебояд, ки барои фардои дурахшони хеш аз но-
мазди арзандаи худ – Пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон ҷониборӣ намоем.

Азиза АЛИМАРДОНОВА, 
донишҷӯи курси 3-юми факултети 
дипломатия ва сиёсат:

- Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун 
давлати соҳибихтиёр, демократӣ, 

ҳуқуқбунёд ва дунявӣ тайи 29 
сол аст, ки дар эъмори давлати 
мустақил қадам ниҳода истодааст. 

Дар роҳи бунёди давлатдорӣ 
ба тамоми соҳаҳои ҳаёти ҷамъиятӣ 

таваҷҷуҳи махс ус зоҳир намуда, 
шоҳсутуни давлатдориро бо тамоми сабку 

услуби хосса таҳким бахшид. Боиси сарафрозӣ ва шарафмандии 
миллати куҳанбуёди тоҷик аст, ки таҷрибаи сулҳи тоҷикон имрӯз 
барои дигар давлатҳо намунаи ибрат мебошад.

Силсилаи ташаббусҳои созанда ва бунёдкоронаи Пешвои 
муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳамаи соҳаҳои 
ҳаёти мамлакат натиҷаи мусбат бахшида, баҳри рушди устувори 
меҳанамон судманд арзёбӣ гардиданд. Маҳз тадбирҳои самарабахшу 
ташаббусҳои дурбинонаи Пешвои миллат боиси баланд гардидани 
тафаккури маънавӣ ва андешаи солими сиёсӣ гардидааст. Зеро 
Пешвои муаззами миллат дар нахустин суханронияш аз иттиҳод 
ва якпорчагии миллат ҳарф зада бо сухане, ки тамоми мардум 
интизораш буд, “Ман ба шумо сулҳ меорам”, дар дили хурду бузург 
тухми муҳаббат ва садоқатро коштанд. 

Маврид ба зикр аст, ки эътибори сулҳхоҳонаи Пешвои миллат 
мебошад, ки миёни сарони давлатҳо ва шахсиятҳои бузурги таърихӣ 
мақоми шоистаро соҳиб мебошад. Суҳбати саммимонаи Пешвои 
муаззами миллат бо шаҳрвандони Ҷумҳурии Исломии Афғонистон, 
ки дар сафари навбатии Пешвои миллат дар Вилояти Мухтори 
Кӯҳистони Бадахшон дар марз бо Ҷумҳурии Исломии Афғонистон 
сурат гирифт, кулли суханони болоро бори дигар исбот месозад.

Боварӣ ва эътимоди шаҳрвандони ба мо дӯсту ҳамсоя ба Пре-
зиденти сулҳпарвари мо боиси шарафмандии мардуми шарифи 
Тоҷикистон мебошад. 

Ин таҷрибаи бузурги сулҳофарӣ ва ватансозиву ватандории 
Пешвои муаззами миллат баъди садсолаҳо миллати соҳибтамаддуни 
тоҷикро соҳиби давлат намуд, ки тайи қариб се даҳсола мебошад, 
ки бо роҳбарии Пешвои миллат тоҷикон аз дастоварҳои самти 
сиёсати дохилӣ ва хориҷии кишвари хеш миёни оламиён меболанд. 

Сорбонҷон ЁҚУБОВ, 
донишҷӯи курси 1 менеҷменти сиёсӣ:

 - Агар мо, ҷавонон ба саҳифаҳои таърих 
назар кунем ба мо бараъло хизматҳои 

шоён ва бисёрсолаи Асосгузори 
сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои 
миллат, Президенти Чумхурии 
Точикистон муҳтарам Эмома-
ли Раҳмон ҷиҳати расидан ба 

Истиқлолияти комили сиёсӣ ва 
Ваҳдати миллӣ аён мегардад. 

Пешвои миллат аз рӯзҳои аввали зимоми 
давлатдории хеш ба масъалаи ҷавонон диққати махсус додаанд ва 
ҳамеша онҳоро дар зинаҳои аввал қарор додаанд. Пешвои миллат 
пайваста нисбати мо, ҷавонон ғамхориҳо зоҳир намуда, ҷавононро 
пешбарандаи ҷаъмият  ва ояндаи дурахшони миллат хондаанд.

Ногуфта намонад, ки пас аз 6 моҳи соҳибистиқлолии Тоҷикистон 
қабул гаштани Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи сиёсати 
давлатии ҷавонон”, далели гуфтаҳои боло мебошад. Соли 2017 “Соли 
ҷавонон” эълон гардид, ки ин ифтихори ҳар як ҷавони саъодатманду 
ватандӯсти кишвар мебошад. 

Имрузҳо бараъло мушоҳида менамоем, ки ҷавонон дар 
вазифаҳои пурмасъулияту роҳбарикунанда кор ва фаъолият намуда, 
дар рушди ватани маҳбубамон саҳм гузошта истодаанд.

Бо шарофати сиёсати хирадмандона ва дурандешонаи Пешвои 
муаззами миллат имрӯз ҷавонон натанҳо дар дохили кишвар, балки 
дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбии хориҷи кишвар таҳсил 
намуда истодаанд.

Паёму вохӯриҳо, эътимоду боварӣ, дастгириҳои пайвастаи ин 
қишри ояндасози миллат дар меҳвари таваҷҷуҳи Пешвои муаззами 
миллат мебошанд ва мо, ҷавонон низ дар зери сиёсати дурандешонаи 
Пешвои миллати хеш аз пешравӣ ва таррақиёти Ватани аҷдодии хеш 
меболем ва Пешвои хешро пайрави арзандаем.

Алишер ЗАРИПОВ, 
донишҷӯи курси 1, ихтисосӣ менеҷменти 
сиёсии факултети дипломатия ва сиёсат:

- Ҳизби Халқии Демократии 
Тоҷикистон ташкилоти ҷамъиятӣ - 

сиёсӣ буда, аз замони пайдоиши худ 
то ин дам самти фаъолияти он ба-
рои бунёди давлати соҳибихтиёр, 
демократӣ, ҳуқуқбунёд, дунявӣ ва 

ягона мебошад. 

3 сентябри соли 2020 Анҷумани XIV 
Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон 

баргузор гардид, ки вакили Анҷуман Зубайда Шарипова, номзадии 
Раиси Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон - Асосгузори сулҳу 
ваҳдати миллӣ –Пешвои миллат муҳтарам Эмомали Раҳмонро ба 
мансаби Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбарӣ намуд, ки он 
аз ҷониби ҳамаи вакилони Анҷуман ҷонибдорӣ карда шуд. 

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон нисбати масъалаҳои худшиносӣ, пос доштани 
арзишҳои миллӣ, тарбияи ҷавонон дар роҳи бунёдкорию созандагӣ 
ва дигар масъалаҳо, ки ҳамагӣ аз дӯст доштани Ватани маҳбубамон 
сарчашма мегиранд, таваҷҷуҳи ҳамешагӣ зоҳир менамоянд.

Назаре ба гузаштаи начандон дур моро ба хизматҳои шоёну 
сутуданӣ ва беназири Пешвои миллат ошно месозад. Ва чуноне 
медонем, ин хизматҳо ҳамарӯза обуранги тоза ба худ касб ме-
намоянд. Чун Пешвои миллат бо хиради азалии хеш дар роҳи 
бунёдкорию ободкорӣ ва рушду нумуи Ватани азизамон ҳамарӯза 
талошҳои хастанопазир менамоянд. Мо, ҷавонони ватандӯст ин ҳама 
созандагиҳо ва бунёдкориҳоро дида, мекӯшем, ки ҳамеша дар зери 
сиёсати оқилонаи Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар 
гулгулшукуфоии Тоҷикистони азиз саҳми худро гузорем. 

Гулафрӯз БОБИЕВА,
 донишҷӯи соли якуми факултаи 
идоракунии давлатӣ:

- Тавре ба ҳамагон маълум аст, 
мо дар арафаи  яке аз маъракаҳои 

му ҳ ими сиёсӣ -  ин ти хобо -
ти Президенти Ҷумухуруии 
Тоҷикистон қарор дорем.

 Ин маъракаи сиёсӣ муа-
янкунандаи  ояндаи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон буда, дар пешрафту обо-
дии ояндаи миллати мо  нақши асосӣ 

дорад. Маҳз дар ҳамин маъракаи сиёсӣ Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон интихоб шуда, тақдири ҳафтсолаи  он-
даи Тоҷикистонро муаян мекунад. Дар интихоботи Президенти 
Ҷумухуруии Тоҷикистон яке аз номзадҳо Асосгузори сулҳу ваҳдати 
миллӣ – Пешвои миллат муҳтарам Эмомали Раҳмон  мебошанд.

Албатта ман номзадии Пешвои муаззами миллат муҳтарам 
Эмомалӣ Рамҳонро  ҷонибдорӣ менамоям. Зеро маҳз, самараи 
талошҳои ин шахсият буд, ки ҳаёти осударо барои духтарон ва 
занони тоҷик муҳайё сохт ва онҳоро бо мардон баробарҳуқуқ 
эълон намуд. Дар баробари ин бо дастуру ҳидоятҳои ин абар-
марди сиёсат ҳамасола садҳо нафар духатро тавассути Квотаи 
президентӣ аз ноҳияҳои дурдаст ба шаҳри Душанбе омада 
таҳсили илм мекунанд. 

Моро  зарур аст, ки бо дастгирӣ ва пайравӣ аз сиёсати 
сулҳпарваронаи Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои 
миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои хидмати арзанда 
намудан баҳри падару модар, хоҳару бародар, ёру дӯст ва халқу 
миллати тоҷик, ин сарзамини куҳану вале дар симо наву обод 
камар бандем.Баҳри фардои дурахшони Тоҷикистони азиз ва 
боз ҳам ободтару зебо гардонидани Ватанамон, рӯзи 11 октябр 
бо сарбаландиву эътимоди комил ва тафохуру шукргузорӣ 
дасти худро ба  рӯи қалбамон гузошта, ба номзади арзандаи худ 
Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон овози худро ироа 
намоем ва боз 7 соли оянда бо Пешвои худ ба қуллаҳои бузурги 
созандагиву саодат ва дастовардҳои зиёду зарурӣ ноил гардем.

Интихоби мо

WWW.APA.TJ
Сомонаи 

Академияи 
идоракунии 

давлатї
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Фаррух ҒОИБНАЗАРОВ, 
донишҷӯи соли севвуми факултаи 
идоракунии давлатӣ:

- Кору пайкори Асосгузори сулҳу 
ваҳдати миллӣ – Пешвои мил-

лат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
чун поягузори сулҳу ваҳдати 
Тоҷикистони соҳибистиқлол 
ҳамеша барои мо, ҷавонон на-

муна ибрат мебошад.

Мо ҳамеша бар он мекӯшем, ки 
д а р роҳи пуршарафи Пешвои муаззами 
миллат гом бардорем. Пешвои миллат ҳамеша баҳри беҳбудию 
некуаҳволии халқ ва ободии Ватани азизамон саъю талош ме-
намоянд. Хизматҳои шоён ва дастгриҳои ҳамешагии Пешвои 
милла боис шудааст, ки халқ ӯро дӯст дораду эҳтиромаш намояд. 

Тӯли солҳои президентии хеш Пешвои муаззами миллат 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо хиради азалӣ ва дониши баланди 
хеш тавонистанд, ки Тоҷикистони ҷангзадаро аз як кишвари 
харобазор ва қафомонда ба кишвари пешрафта ва рушдкарда 
табдил доданд. 

Хизматҳои шоёни Пешвои миллат баҳри рушду гулгулшуку-
фоии Ватани маҳбубамон беназир мебошад. ҳар фарди кишвар 
огоҳ аст, ки маҳз хизматҳои Пешвои миллат буд, кишвари мо 
– Тоҷикистонро имрӯз дар сатҳи ҷаҳонӣ мешиносанд ва ҷун 
давлати пешрафта эътирофаш менамоянд. Ҳамаи инро ба назар 
гирифта мо, ҷавонон аб хотири фардои дурахшони хеш ва обо-
дии Ватани азизамон дар интихоботи Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон аз номзади арзандаи хеш – Пешвои муаззами миллат 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷониборӣ менамоем.

Шукрона МАҲМАДНАЗАРОВА,
донишҷӯм курси якуми факултаи 
дипломатия ва сиёсат: 

- Дар замири ҷавонони кишвар 
Асосгузори сулҳу ваҳддати миллӣ 

- Пешвои миллат муҳ тарам 
Эмомалӣ Раҳмон ҳамчун асос-
гузори давлати навини тоҷикон 
ва муаррифгарӣ асили миллати 

тоҷик дар арсаи байналмилалӣ 
нақши воло доранд. 

Пешвои миллат барои миллат ва ва-
тани мо, барои нигоҳдории сулҳу оромии кишвар, таъмини 
шароити зиндагии арзандаи иҷтимои ва барои тамоми сокинони 
ҷумҳурӣ, насли ояндасози ҷомеа ҷидду ҷаҳд, заҳмату талошҳо 
ва хизмати басо бузурге кардаанд

Пешвои муаззами кишвар зикр намуданд. “Мо бо чавоно-
ни созандаи худ ифтихор мекунем, чунки ҷавонони даврони 
соҳибистиқлолии Ватанамон, имрӯз бо нангу номуси миллӣ, 
ташаббусҳои шоиста ва эҳсоси баланди ватандорӣ дар рушди 
Тоқикистони азиз ҳисси арзишманд мегузоранд ва ба модар Ва-
тани худ содиқона хизмат мекунанд.” Мо, ҷавонон ифтихорманд 
ва сарбаланд аз онем, ки ҳамчун чавонони саодатманд сазовори 
боварии Пешвои миллат гардидем. Воқеан ҳам тамоми заҳматҳои 
Пешвои муаззами миллат барои мо ҷавонон бисёр арзанда арзё-
би гардида, барои мақомии хоса пайдо кардани сиёсати ҷавонон 
дар Ҷумҳурии Тоҷикистон саҳми беназир гузоштаанд. 

Мо, ҷавонони кишвар низ худро давомдиҳандагони ҳадафҳои 
олии кишвар пиндошта, мактаби бузурги ватандӯстии Пешвои 
миллатро сабақи бузурги зиндагӣ интихоб намуда, масъулияти 
бузурги таърихӣ ва қарзи пурифтихори фарзандии худро сарба-
ландона адо менамоем. Барои рушду нумӯи рӯзафзуни кишвар 
ҳамчун созандагони фардои Ватан ва пайравони асилу содиқи 
Пешвои миллат тадбирҳои судманд андешида, ҳамчун неруи 
пешбарандаю такондиҳанди ҷомеаи навини Тоҷикистон барои 
амали намудани ҳадафҳои созандаю бунёдкорона фаъолияти 
хешро равона месозем.

 

Худодод АВҒОНОВ, донишҷӯи курси 
4-уми факултети идоракунии давлатӣ: 

- Низоми интихобот падидаи 
муҳими демократия буда, маҷмӯи 

муносибатҳои ҷамъиятиро тан-
зим менамояд. Чун ба ҳамаи 
мо маълум аст, тибқи Қарори 
ҷа л асаи  я кҷ оя и  Маҷ л и с и 

миллӣ ва Маҷлиси намоянда-
гони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон  аз 6-уми августи соли 
равон, санаи 11-уми октябри соли 2020  дар ки-
швар рӯйдоди муҳимтарини сол – интихоботи  Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор мегардад . 

Тибқи Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар 
бораи интихоботи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон” Прези-
денти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз тарафи шаҳрвандони Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар асоси ҳуқуқи интихоботии умумӣ, баробар ва 
мустақим бо овоздиҳии пинҳонӣ интихоб мешаванд. Ҳамчунин 
дар кишвар ҳар як шаҳрванде, ки  то рӯзи интихобот ба синни 18 
расидааст, қатъи назар аз миллат, нажод, ҷинс, забон, эътиқоди 
динӣ, мавқеи сиёсӣ, вазъи иҷтимоӣ, таҳсил ва молу мулк ҳуқуқи 
дар интихоботи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон иштирок 
карданро доранд. 

Дар арафаи интихбот масъулияти ҳар як шаҳрванди банан-
гу номуси  кишвар аст, ки  дар интихоб намудан ба мақоми 
президентӣ дар кишвар ба иштибоҳ роҳ надода, номзади арза-
ндаро барои ояндаи дурахшони кишвар интихоб намоянд.

Бояд тазаккур дод, ки интихоботи мазкур  ҳафт соли оян-
даи кишварро муайян намуда, барои наслҳои ояндаву имрӯзи 
кишвар нақши калидӣ дорад. Ҳамагон шоҳид ҳастем, ки соли 
равон аз ҷониби Иттифоқи касабаи мустақили Тоҷикистон, 
Иттифоқи ҷавонони Тоҷикистон ва ҲХДТ Эмомалӣ Раҳмон 
-  шахсе, ки тӯли 29 соли соҳибистиқлолӣ моро дастгирӣ наму-
даву дар сахтиҳову парешониҳо ҳамроҳи мо буданд, пешбарӣ 
гардиданд. Боиси сарфарозист, ки ин абармади хирад бори 
дигар ба мансаби президентӣ пешбарӣ гардидааст. Имрӯз ман 
ҳамчун як шаҳрванди комилҳуқуқи кишвар аз сиёсати оқилони 
пешгирифтаи Пешвои миллат фараҳманд буда, ба ҷонибдориаш 
овоз медиҳам.                                                         

- Пешвои миллат
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Бо Қарори Ҷаласаи якҷояи 
Маҷ лиси миллӣ ва Маҷ лиси 
намояндагони Маҷлиси Олии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон санаи 
6 августи соли 2020 баргузо-
рии интихоботи Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон рӯзи 11 
октябри соли 2020 муқаррар 
карда шуд. 

Дар доираи муқаррароти Кон-
ститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон 
ва қонунгузории амалкунанда 11 
октябри соли ҷорӣ дар кишвари 
азизи мо маъракаи муҳими сиёсӣ - 
интихоботи Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон доир мегардад.

Тибқи моддаи 27-уми Консти-
тутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон 
шањрвандони Љумњурии Тољики-
стон, ки синнашон то рўзи интихо-
бот ба 18 расидааст, ќатъи назар аз 
мансубияташон ба миллат, нажод, 
љинс, забон, эътиќоди динї, мавќеи 
сиёсї, вазъи иљтимої, тањсилот ва 
дороии молу мулк, њуќуќи интихоб 
кардан доранд.

Шахсоне, ки суд онњоро ѓайри 
ќобили амал донистааст ё бо њукми 
суд дар љойњои мањрумї аз озодї 
нигоњ дошта мешаванд, њуќуќи 
дар интихобот иштирок кардан 

надоранд.
Интихобот шакли олии изҳори 

иродаи халқ буда, ҳамчун сарчашмаи 
ягонаи ҳокимияти давлатӣ халқро 
эътироф намуда, дар интихобот 
халқ иродаи худро бевосита изҳор 
мекунад. Шаҳрванде, ки ба боварии 
халқ сазовор гардидааст, Президент 
интихоб мешавад ва аз номи халқ 
идораи давлатро амалӣ менамояд. 
Дар ҷараёни интихобот набояд ба 
ҳодисаҳои фишороварию таҳдид 
ва вайрон намудани раванди демо-
кратии ташкил ва ҷамъбасти он роҳ 
дода шаванд. Дар ин хусус дар Эъ-
ломияи умумии ҳуқуқи башар зикр 
шудааст, ки иродаи халқ бояд поя ва 
асоси қудрати ҳукумат бошад. 

Инчунин, мутобиқи моддаи 
13 Қонуни констит у тсионии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи 
интихоботи Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон” комиссияҳои ҳавзавии 
интихобот оид ба интихоботи Пре-
зиденти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 
тарафи Комиссияи марказии инти-
хобот ва раъйпурсӣ на дертар аз 45 

рӯз пеш аз интихобот ва участкаҳои 
интихоботӣ аз тарафи Комиссияи 
ҳавзавии интихобот оид ба ин-
тихоботи Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон бо пешниҳоди раисони 
шаҳру ноҳияҳо на дертар аз 40 рӯз 
пеш аз рӯзи интихобот аз ҳисоби  
аз 20 то 3000 интихобкунанда дар 
як участка ташкил карда мешавад. 

Рӯйхати интихобкунандагон аз 
рӯйи маҳалли истиқомат дар асоси 
маълумот дар бораи интихобку-
нандагон, ки мақомоти иҷроияи 
маҳаллии ҳокимияти давлатии 
шаҳру ноҳияҳо пешниҳод меку-
нанд, тартиб дода мешавад. Дар 
ин самти муҳими фаъолият тамо-
ми кӯшиш ба он равона карда ме-
шавад, ки ягон шаҳрванди ҳуқуқи 
интихоботидошта аз рӯйхат берун 
намонад, ҳуқуқи конститутсионии 
онҳо оид ба интихоб кардан маҳдуд 
ё поймол нашавад.

А з ин рӯ, ба рӯйхат ҳамаи 
ш а ҳ р в а н д о н и  Ҷ у м ҳ у р и и 
Тоҷик ис тон,  к и ҳ у қ у қ и дар 
овоздиҳӣ иштирок кардан доранд, 

дохил карда мешаванд. Ҳангоми 
тартиб додани рӯйхати интихобку-
нандагон маълумотҳои зерин дақиқ 
карда мешаванд: дурустии ному 
насаб, соли таваллуд ва суроға, шах-
соне, ки то рӯзи интихобот 18-сола 
мешаванд, шахсони вафоткарда аз 
рӯйхат бароварда мешаванд, шахсо-
не ки ба таври доимӣ ё муваққатӣ аз 
маҳалли зисташон баромада рафта-
анд, интихобкунандагоне, ки бо са-
баби вазъи саломатӣ дар овоздиҳӣ 
иштирок карда наметавонанд,  ё 
худ интихобкунандагоне, ки наме-
тавонанд мустақилона бюллетенро 
пур кунанд, масалан, интихобку-
нандагони нобино ҳақ доранд ба 
ҳуҷраи овоздиҳӣ шахси холисро, 
ғайр аз аъзои комиссияи участкавӣ, 
мувофиқи салоҳдиди худ даъват 
намоянд. Ба ҳар як интихобкунан-
да, сарфи назар аз вазъи саломатӣ, 
имконияти маҳдуди ҷисмонидошта 
дар овоздиҳӣ ҳама шароит фароҳам 
оварда мешавад. Инчунин, аз рӯйи 
моддаи 30 Қонуни конститутси-
онии Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар 

бораи интихоботи Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон” интихоб-
кунандагоне, ки наметавонанд 
дар рӯзи интихобот дар маҳалли 
истиқомати худ бошанд, метаво-
нанд аз комиссияи участкавии ин-
тихоботи маҳалли истиқомати худ 
варақаи интихоботро талаб кунанд, 
нисбати номзад ба мансаби Прези-
дент қарор қабул кунанд ва варақаи 
пуркардашудаи интихоботро дар 
лифофаи баста дар комиссияи 
участкавии интихобот монанд. Ин-
тихобкунанда дар бораи гирифтани 
варақаи интихобот дар рӯйхати 
интихобкунандагон имзо мекунад.

Итминон дорам, ки интихоботи 
навбатӣ омили муттаҳидкунандаи 
халқи Тоҷикистон, таҳкими сулҳу 
субот, ваҳдати милливу сарҷамъии 
мардуми кишвар ва болоравии эъ-
тибору обрӯи давлати мо дар арсаи 
ҷаҳонӣ мегардад. 

Ҷахонгир ВАЛИЕВ, 
магистранти зинаи 

тахсилоти яксола

ИНТИХОБОТ - МАРЊИЛАИ ТАЌДИРСОЗ 

ДАСТУРЊОИ ПЕШВОИ МИЛЛАТ 
САРМАШЌИ КОРИ МОСТ

Боиси ифтихор ва шараф-
мандист, ки раванди ғамхории 
шабонарузии Пешвои муаз-
зами миллат муњтарам Эмо-
малї Рањмон дар самти таъ-
мини иштироки фаъолонаи 
занону ҷавондухтарон дар 
ҳаёти сиёсӣ, иқтисодӣ ва 
иҷтимоиву маънавии кишвар, 
баланд бардоштани мавқеи 
устувори онҳо дар ҷомеаи 
созандаи Тоҷикистон, кони 
бузурги маънӣ ва хирадест, 
ки муҳтарам Пешвои миллат 
барои мо насли пуриқболи 
ояндасози кишвари азизамон, 
ҷавонон эҳдо намудаанд.

Мањз бо сиёсати оќилона ва 
дурандешонаи Пешвои муаззами 
миллат имрўз зан - модари тољик 
ба њайси роњбар, сиёсатмадор, 
омўзгор, олима ва умуман дар ња-
ма љабњањои њаёти иќтисодиву 
иљтимої ва фањангию њуќуќии 
кишвари азизамон кору фаъолият 
намуда истодаанд.

Як нуќтаи муњимро бояд ќайд 
намоям, ки баъди њар як вохўрие, 
ки Пешвои муаззами миллат 
бо занон ва љавонон баргузор 
менамоянд , дар њаёти сиёсиву 
иќтисодї ва фарњангию маънавии 
онњо таѓиротњои куллӣ ба вуќуъ 
мепайвандад ва ин аз он шањо-
дат медињад , ки ин ќишри љомеа 
зери таваљљуњи доимии давлату 
Ҳукумати кишвар ќарор доранд.

Эҳёи арзишҳои миллї, тарбияи 
мо, љавонон дар руњияи эњти-
ром ва арљгузорї ба муќаддасоти 
давлатї ва таваљљуњи доимии Пе-

швои муаззами миллат ба насли 
пу риќтидор, неруи созандаву 
бунёдкори љомеа боис гардида-
аст, ки имрўз мо њамчун љавон-
духтарони лаёќатманд дар дилхоњ 
озмунњои љумњуриявї иштирок 
намуда, њу нари худро нишон 
дињем ва сазовори љойњои на-
моён гардем. 

Мулоќотњо ва суханронињои 
пурмуњтавои Пешвои муаззами 
миллат мо љавонони хушиќболи 
Ватанро аз њарваќта дида, бисёр-
тар водор месозад , ки ба таърих, 
забон, расму оийн, анъанаҳои 
м и л л ӣ  ва  ма х с ус а н  оз од и ву 
мустақилияти хеш арҷ гузошта, 
бо зиракии сиёсӣ, ҳисси худшино-
сиву худогоҳӣ ва хештаншиносӣ 
онро ҳифз намоем.

Мо, ҷавондухтарони даврони 
соњибистиќлолии кишвар њамчун 
пайравони асили Пешвои муаззами 
миллат бо ҳисси баланди худшино-

сиву худогоҳии миллӣ ва ифтихор аз 
давлату давлатдории миллӣ дар оян-
да низ тамоми неруи худро барои 
ҳифзи дастовардҳои истиқлолият, 
таҳкими давлатдорӣ, ваҳдати миллӣ, 
сулҳу субот, рушди минбаъдаи 
иқтисодиву иҷтимоии Ватани азиза-
мон ва устувор гардонидани мавқеи 
он дар қатори кишварҳои мутараққӣ 
сафарбар менамоем. 

Дастуру ҳидоятҳои Пешвои 
м у азз а м и  м и л л ат  б ар о и  м о, 
ҷавонду тарон  сармашқи асо-
сии кору пайкор ва фаъолияти 
ҳамарӯза дар давраи ҷаҳонишавии 
му носибат ҳо буда,  ваъда ме-
дињем, ки њамчун пайравони 
асили Пешвои миллат дар нигоњ-
дошти марзу буми Тољикистон бо 
донишу маърифат, ҷаҳонбинии 
васеъ ва заковати баланди худн-
шиносию ватанпарастї содиќона 
хизмат менамоем.

Аз ин рӯ ба хотири тањкими 

истиќлолияти давлатї ва субо-
ти сиёсї, рушди соњањои гуно-
гуни хољагии халќ ва боз њам 
пешрафт у шукуфон гардидани 
Тољикистони соњибистиќлол 
дар њамовозї аз Му рољиатно-
маи вакилони Анљумани 14 – 
уми ғайринавбатии Иттифоќи 
љавонони Тољикистон номзади 
пешбаринамудаи Федератсияњои 
Иттифоќњои ќасабаи мустаъќили 
Тољикистон, Иттифоќи љавоно-
ни Тољикистон ва Ҳизби Халќии 
Демократии Тољикистон Асос-
гузори сулњу вањдати  миллї – 
Пешвои миллат, муњтарам Эмо-
малї Рањмонро њамчун номзади 
арзанда дар интихоби навбатии 
дарпешистода якдилона љониб-
дорї менамоем.

 
Мадина НАЗАРОВА, 

магистранти курси дуюми 
АИДНПҶТ
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Ҷавонон дар ҳар як давру 
замон зери таваҷҷуҳи давлату 
Ҳукумат буданд ва ҳастанд. 
Зеро онҳо насли ояндасози 
кишвар ба ҳисоб мераванд 
ва давлат барои ҳарчи беш-
тар дар қалбу рӯҳу равони 
онҳо бедор намудани ҳисси 
ватандӯстӣ, милл атдӯстӣ, 
а р ҷ г у з о р ӣ  б а  ф а р ҳ а н г у 
таърих ва тамаддуни миллӣ, 
талош мекунад.

Д а р  д а в р о н и  7 0  с о л и 
ҳукмронии собиқ давлати Шӯравӣ 
яке аз соҳаҳои фаъоли ҷамъиятӣ ва 
ё мактаби омодасозии кадрҳои аз 
лиҳози иҷтимоӣ ва сиёсӣ обуто-
бёфта, ин соҳаи кор бо ҷавонон 
бо унвони “комсомол” ба ҳисоб 
мерафт. Комсомол (Комунисти-
ческий союз молодеж) ягона низо-
ме буд, ки ҳамчун ниҳоди фаъоли 
Ҳизби комунистӣ ба омодасозӣ 
ва таъмини  кадрҳои болаёқат ва 
ватандӯст барои давлати Шӯравӣ 
хизмат мекард.

Баъди пош хӯрдани давлати 
абарқудрати Шӯравӣ, Тоҷикистон 
ва дигар давлатҳои узви онро за-
рур буд , ки сохти нави давлати-
ро интихоб намояд. Ҷумҳурии 
Тоҷикистон сохти идоракунии 
демократиро интихоб намуд, ки 
фаъолияти минбаъдаи комсомол 
аллакай бо он мувофиқат наме-
кард, яъне он дигар наметавонист 
ҳадафҳои аслии худро татбиқ на-
мояд.

Ҳ амин тариқ ,  дар тамоми 
д а в л ат ҳ о и  с о б и қ  Ит т и ҳ од и 
Шӯ р а в ӣ  х у с у с а н  ҷ у м ҳ у р и и 
соҳибистиклоли мо фаъолияти 
комсомол дар нақшаи нави хусу-
сияти давлатидошта - сиёсати дав-
латии ҷавонон, ки ба сохтори идо-
ракунии демократӣ хос мебошад, 
ташаккул дода шуд. Ин қарор дар 
он шароит рӯи кор омад, ки сохти 
идораи соҳаи кор бо ҷавонон ба 
таври мукаммал вуҷуд надошт.

Қадами аввалин барои ташакку-
ли сиёсати давлатии ҷавонон чун 
амали маъмулӣ аз қабули Қонуни 
Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бо-
раи сиёсати давлатии ҷавонон” аз 
13 марти соли 1992 оѓоз гардид. 
Таваҷҷуҳ ва ѓамхории падарони 
Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ 
- Пешвои миллат, Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон ба ҷавонон аз 
рӯзҳои аввали соҳибистиқлолӣ 
возеҳу равшан ба назар мерасид. 
Новобаста аз сахтию нокомиҳои 
пай дар пайи пешомада Пешвои 
муаззами миллат ба баррасии 
масъалаҳои марбут ба ҷавонон ва 
сиёсати ҷавонон афзалият медод.

Бо мақсади ҷалби ҷавонон ба 
фаъолияти сиёсӣ ва беҳтар гар-
донидани вазъи сиёсию иҷтимоӣ 
дар кишвар 17-уми марти соли 
1994 дар доираи Анҷумани якуми 
ҷавонони Тоҷикистон мулоқоти 
аввалини расмии Сарвари кишвар, 

ки он вақт Раиси Шӯрои Олӣ бу-
данд, бо намояндагони ҷавонони 
кишвар барг узор гардид . Ин 
ҳамоиш дар шароите баргузор 
гардид , ки сохторҳои идораку-
нии давлатӣ дар ҳоли ташаккул 
қарор доштанд ва мамлакат дар 
оѓуши ҷанги шаҳрвандӣ буд. Ба ин 
сахтиҳо нигоҳ накарда, бо умеди 
роҳнамоии ҷавонон ба фардои нек, 
дастёбӣ ба мустақилият ва баланд 
гардонидани ҳуввияти миллӣ Сар-
вари давлат бо ҷавонон мулоқот 
карданд. Дар натиҷаи мулоқот 
таваҷҷу ҳи ҷомеа ба ҷавонон 
хеле зиёд гардида, мувофиқан 
ҳавасмандии ҷавонон барои бунё-
ди давлати навин баланд гашта, 
маҳфилҳо ва гурӯҳҳои худфаъол 
ташаккул ёфтанд.

Дар солҳои минбаъда мақомоти 
ваколатдори давлатии кор бо 
ҷавонон таъсис ёфт ва маҳз дасту-
ру ҳидоятҳои Пешвои миллат буд, 
ки ин кӯшиш хусусияти устуворӣ 
касб намуд ва дар ҳаёти ҷавонони 
мамлакат саҳифаи нави таърихӣ 
боз гардид ва насли ҷавон дар си-
мои Сарвари давлат ва Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон пуштибони 
воқеӣ ва парастори бевоситаи ху-
дро ёфтанд.

Дар санаи 16-уми майи соли 
1998 мулоқоти сеюми Пешвои му-
аззами миллат бо ҷавонони кишвар 
баргузор гардида, масъалаҳои 
марбут ба илму маърифат, нақши 
ҷавонони бомаърифату кордон 
дар бунёди давлат, дастовардҳои 
фарзандони фарзонаи тоҷик , 
истиқлолият ва мероси фарҳангию 
таърихӣ, забони давлатӣ, сулҳу 
ваҳдату ягонагии миллат баррасӣ 
гардид. Дар ҷараёни он Сарвари 
давлат доир ба масъалаҳои таҳияи 
консепсия оиди сиёсати ҷавонон, 
барномаҳои миллии ҷавонон, эъ-
лони Рӯзи ҷавонон (23-юми май) 
ва дигар чораҳо вобаста ба пеш-
гирии нашъамандии ҷавонон, та-
шаккули тарзи ҳаёти солим, паст 

кардани сатҳи бекорӣ ва баланд 
бардоштани рушди соҳибкорӣ 
дастурҳо доданд.

Дар даврони соҳибистиклолӣ 
оиди соҳаи ҷавонон, ки яке аз 
самтҳои сиёсати дохилии давлат ба 
ҳисоб меравад, моҳияти ин самти 
сиёсатро ҳанӯз чанд сол қабл Пе-
швои миллат муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон чунин тавзеҳ дода буданд: 
“Мо ба масъалаи ҷавонон барои 
он таваҷҷуҳи махсус зоҳир мена-
моем, ки онҳо ояндаи миллату дав-
латанд… Бинобар ин, Шумо бояд 
дар маҷмӯъ сиёсати давлатро доир 
ба тамоми соҳаҳо ҳамчун сиёсати 
давлатии ҷавонон қабул карда, дар 
татбиқи он такягоҳи асосӣ бошед. 
Ҳар як тадбире, ки дар мамлакат 
амалӣ карда мешавад, мақсади он 
пеш аз ҳама беҳбудии ҳаёти Шу-
мо - ҷавонон ва ба хотири оян-
даи неки Тоҷикистон аст”.  Бо ин 
мақсадҳои наҷиб санадҳои гуногун 
аз қабили Фармони Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 23-юми 
майи соли 1997 “Дар бораи баъзе 
тадбирҳои беҳтар намудани кор 
бо ҷавонон”, Қарори Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 27-уми 
майи соли 1997 “Дар бораи таъ-
сиси Кумитаи кор бо ҷавонони 
н а з д и  Ҳу к у м ат и  Ҷу м ҳ у р и и 
Тоҷикситон”, Барномаи миллии 
“Ҷавонони Тоҷикистон”,- ки ме-
ханизми амалӣ намудани сиёсати 
давлатии ҷавонон ба ҳисоб мерафт, 
Барномаи миллии “Ҷавонони 
Тоҷикистон” барои солҳои 2007-
2009 ва 2010-2012,  Қону ни 
Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи 
сиёсати давлатии ҷавонон” 13-уми 
марти соли 1992, соли 2004 гурӯҳи 
корӣ ташкил карда шуда, лоиҳаи 
нави Қонуни мазкур таҳия гарди-
да, он бо номи Қонуни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон “Дар бораи ҷавонон 
ва сиёсати давлатии ҷавонон” дар 
таҳрири нав қабул гардид. Қонуни 
аввал қабулгардида, ки дар боло 
ишора намудем, мақсадаш танҳо 

дар самти дастгирии ҷавонон ра-
вона гардида буд ва бо фарқият 
қонун дар таҳрири нав ба он асос 
меёбад, ки акнун объекти қонунро 
дар баробари сиёсати давлатии 
ҷавонон, инчунин худи ҷавонон 
низ ташкил медиҳанд.

Ин шаҳодати он аст, ки бар-
тарият ба соҳаи ҷавонон ҳамчун 
низоми сиёсӣ ва пуриқтидор дода 
шуда, дигар соҳаҳо ба он зам карда 
шудаанд. Ҳамоишҳои мазкур бори 
дигар дар зери таваҷҷуҳи давлату 
Ҳукумат ва бевосита Сарвари дав-
лат қарор доштани ҷавононро со-
бит месозад. “Ташаккул ва таҳкими 
тарзи ҳаёти солими ҷавонон яке аз 
масъалаҳои ҷиддӣ ба ҳисоб мера-
вад. Чунки тандурустии ҷавонон 
тандурустии миллат аст” - қайд 
мекунанд, Президенти мамлакат 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон.

Фароҳам овардани шароити му-
соид ва имконоти муассир ҷиҳати 
худташаккулёбӣ, худамалигардонӣ, 
тарбия ва маърифатнокии комили 
ҷавонон дар рӯҳияи худшиносии 
миллӣ ва ватандӯстӣ, беҳдошти ва-
зъи иҷтимоӣ ва иқтисодӣ ва тарзи 
ҳаёти солими ҷавонон имрӯз яке 
аз вазифаҳои муҳими Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. 
Му ҳимтарин василаи ба ланд 
бардоштани эҳсоси ватандӯстии 
ҷавонон ташаккули фарҳангӣ, маъ-
навию сиёсӣ, маърифати ҳуқуқӣ 
ва омӯзиши таърихи пурғановати 
миллати худ ба ҳисоб меравад. 
Зеро мавқеи иҷтимоӣ ва сиёсии 
онҳо дар баробари неруи демокра-
тии ҷомеа ва давлат хусусиятҳои 
таҳаввулот, стратегияи рушд ва 
ояндаи кишварро муайян месозад. 
Ҷомеа ё кишваре, ки дар навбати 
аввал ба таълиму тарбия, руш-
ди маърифатнокӣ ва фаъолияти 
ҷавонон таваҷҷуҳ зоҳир намеку-
над , ба сатҳи баланди инкишоф 
расиданаш ба гумон аст.

Ҷа в о н о н и  с оҳ и б и с т и қ л ол 
дар ҳар давру замон қувваи пе-

шбарандаи ҷомеа буда, ояндаи 
миллат аз онҳо вобастагии ка-
лон дорад .  Ҳу ку мати кишвар 
низ барои тарбияи ҷавонон як 
қатор қонуну санад ҳоро кабул 
намуд , ки барои фаъолияти озо-
дона ва комгор гаштани ҷавонон 
шароити васеъ фароҳам меорад. 
Махсусан эълон гардидани соли 
2017 Соли ҷавонон аз таваҷҷуҳи 
хоси Президенти кишар нисбат 
ба насли ҷавон дарак медиҳад. 
Инчунин барг узор гардидани 
Озмуни ҷумҳуриявӣ таҳти унво-
ни “Фурӯғи субҳи доноӣ китоб 
аст” ва “Тоҷикистон Ватани ази-
зи ман”, ки бо мақсади дарёфти 
чеҳраҳои лаёқатманд , боистеъ-
доду соҳибкасб равона гардида-
анд , ҳамзамон муқаррар наму-
дани стипендияҳои Президентӣ 
барои хонандагони мактабҳо ва 
донишҷӯёни муассисаҳои олӣ, 
ҷалби ҷавонон дар фаъолияти 
идоракунии давлатӣ, эълон гар-
дидани солҳои 2020-2040 ҳамчун 
“Бистсолаи омӯзиш ва рушди 
фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва 
риёзӣ дар соҳаи илму маориф”, 
ки тавассути он ташаккули до-
нишу маърифати насли ҷавон, 
дастарсӣ ва қобилияти кор карда 
тавонистан бо техникаҳои г у-
ногуни замонавӣ ба даст омада, 
инкишофи донишҳои техникии 
ҷавонон ва раванди истеҳсолот ва 
ихтирооти техникӣ дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон густариш меёбад – 
ин ва як қатор тадбирҳои дигар 
шоҳиди гуфтаҳои боло мебошанд. 

Дар маҷмӯ ъ ҳ аминро қайд 
намудан зарур аст, ки ҷавонон 
ва масъалаи ба онҳо алоқаманд 
дар меҳ вари асосии сиёсати 
Ҳукумати кишвар қарор дорад 
ва ҷиҳати татбиқи сиёсати давла-
тии ҷавонон пайваста тадбирҳо 
андешида мешаванд. Чунки маҳз 
ҷавонони эҳсоси ватандӯстиашон 
баланд метавонанд , пешбаран-
да ва ҳимоягари асили кишвар 
бошанд ва ба рушду инкишофи 
ҳамаи соҳаҳои он мусоидат на-
моянд . Бинобар ин рисолати 
ҳар як ҷавони ватандӯст аз тало-
ши шабонарӯзӣ намудан барои 
омӯзиши илмҳои замонавӣ, аз 
ҷумла илмҳои даққиқ, омӯхтани 
забонҳои хориҷӣ, кӯшиши ка-
шф намудани ихтирооти наву 
замонавӣ ва ниҳоятан расидан 
ба қадри неъматҳои истиқлолияти 
давлатӣ, дастгирии давлатӣ ва 
ғамхории бевоситаи Асосгузори 
сулҳу ваҳ дати миллӣ - Пешвои 
миллат, Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон иборат мебошад.

КАРИМОВ А .Қ., 
мудири кафедраи
 ҳуқуқи маъмурӣ 

ва хизмати давлатӣ, номзади 
илми ҳуқуқшиносӣ, дотсент

ИЗАТУЛЛОЗОД А П.Н., 
ассистенти кафедраи ҳуқуқ 

ва ҳуқуқшиносии муқоисавӣ

НАЌШИ ПЕШВОИ МИЛЛАТ ДАР ТАТБИЌИ СИЁСАТИ 
ДАВЛАТЇ  ДАР САМТИ КОР БО ŠАВОНОН
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Қабл аз он ки дар бораи ташаккул 
ва инкишофи сиёсати хориҷӣ дар 
зарфи 29 соли соҳибистиқлолӣ ва аз 
мавқеи имрӯзаи кишвар дар ҷаҳони 
муосир ёдовар шавем, бояд дар назар 
дошта бошем, ки раванди ташакку-
лёбии сиёсати хориҷии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон аз кадом давра оғоз гарди-
да, кадом марҳилаҳоро паси сар намуд. 

Бо диди мунсифона бояд дид, ки чи 
гуна як кишвари ошубзадаву дар ҳоли 
ҷанг қарордошта ба оромтарину бо-
суботтарин кишвари минтақа ва яке аз 
мамлакатҳои осоиштаву бонизом дар 
ҷаҳони муосир табдил ёфт. Бегумон, 
ин ҳама дастоварду комёбиҳои сиёсати 
хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон натиҷаи 
барномарезии дақиқ, талошҳои пайгиро-
на ва хизматҳои софдилонаи фарзандони 
миллати тоҷик зери роҳбарии Асосгузо-
ри сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат 
муҳтарам Эмолмалӣ Раҳмон аст.

Нигоҳе аз имрӯз ба рӯзҳои ав-
вали соҳибистиқлолӣ ва ташаккули 
заминаҳои сиёсати хориҷӣ нишон 
медиҳад , ки роҳандозии сиёсати 
хориҷии ҷумҳурӣ низ дар он вақт яке 
аз масъалаҳои мадди аввали Роҳбари 
кишвар ба ҳисоб мерафт. Тоҷикистон 
аз 26 феврали соли 1992 ҳамчун узви 
Созмони амният ва ҳамкорӣ дар Ав-
рупо ва аз 2 марти ҳамон сол ба узви-
яти Созмони Милали Муттаҳид пази-

руфта шуд. Вале бо густариш ёфтани 
ҷанги таҳмилии шаҳрвандӣ шурӯъ аз 
тобистони соли 1992 муносибатҳои 
дуҷонибаи Тоҷикистон бо кишварҳои 
дигар тадриҷан коҳиш меёбад. Як қатор 
намояндагиҳои дипломатӣ ҳайатҳои 
худро ихтисор ва ё фаъолияташонро 
дар ҷумҳурӣ муваққатан қатъ намуданд. 
Вале дипломатияи тоҷик ҳақиқатан дар 
кутоҳтарин вақт тавонист роҳҳои ҳалли 
мушкилоти пешомадаро пайдо намояд. 
Бо шарофати хиради фитрӣ, иродаи сиё-
сии қавӣ ва бо дуруст ҷо ба ҷо намудани 
хизматчиёни давлатӣ ва дипломатӣ сар-
вари навинтихоби тоҷикон тавонистанд 
дар як муддати кӯтоҳ асосҳои давлат-
дории миллиро эҳё намоянд. Шиддати 
ҷанги таҳмилии шаҳрвандиро барҳам 
заданд ва ба раванди барқарор наму-
дани равобити дипломатӣ ва консулӣ, 
ваҳдати миллӣ ва сулҳу субот дар ки-
шварро оғоз бахшанд. Дар ин замина 
Роҳбари давлат истифодаи самараноки 
имкониятҳои байналмилалиро ҷиҳати 
фурӯ нишондани ҷанги шаҳрвандӣ ва 
таъмини сулҳу суботи кишварро вази-
фаи аввалиндараҷаи сиёсати хориҷӣ 
қарор доданд. 

Соли 1991 ҳангоми соҳибистиқлол 
шудани ҷумҳурӣ дар вазорат корҳои 
хориҷӣ теъдоди умумии кормандони 
дипломатӣ ва техникӣ ҳамагӣ 15 на-
фарро ташкил медод. Моҳи январи 
соли 1992 дар асоси Вазорати корҳои 
хориҷӣ Вазорати робитаҳои хориҷӣ 
таъсис ёфт, ки ҳалли масъалаҳои вобаста 
ба ҳамкориҳои иқтисоди хориҷӣ низ ба 
ӯҳдаи он гузошта шуд. Вале ин таҷриба 
дурустии худро собит накард ва моҳи 
июли ҳамон сол барҳам дода шуда, дар 
заминаи он Вазорати корҳои хориҷӣ ва 
Кумитаи ҳамкориҳои иқтисодии хориҷӣ 
таъсис ёфт. Таҳаввулоти ҷиддӣ дар фаъо-
лияти Вазорати корҳои хориҷӣ пас аз 
иҷлосияи XVI Шӯрои Олии ҷумҳурӣ ба 
вуҷуд омад. Бо супориши Роҳбари дав-
лат сохтори ин вазорат, салоҳияту зар-
фияти он мавриди бознигарӣ қарор ги-
рифт. Дар ин асос 12 январи соли 1993 
бо қарори Шӯрои Вазирони ҷумҳурӣ 

сохтори нави дастгоҳи марказии вазорат 
тасдиқ гардид.

Сарвари давлат ба ташаккули зарфи-
яти сиёсати кадрии вазорат таваҷҷуҳи 
ҷиддӣ зоҳир намуданд, зеро дар ин самт 
мутахассисон ангуштшумор буданд. 
Он вақт дар дастгоҳи марказии Вазо-
рат ҳамагӣ 31 корманд кору фаъолият 
мекард ва мебоист дар муддати кӯтоҳ 
ҳайати нав аз ҳисоби мутахассисони 
варзида ва забондон ба кор ҷалб кар-
да шаванд. Дар он солҳо бо дастури 
Роҳбари давлат бо кишварҳои дӯст 
роҷеъ ба омода намудан ва бозомӯзии 
кадрҳои дипломатӣ шартномаҳо ба имзо 
расониданд.

Дар солҳои баъдӣ сохтори дастгоҳи 
марказии Вазорат бо пешомадҳои на-
ви сиёсати хориҷӣ иборат аз раёсатҳо 
ва шуъбаҳои нав кушода шуд, ки ба-
рои зиёда аз 300 нафар ҷоии кориро 
фароҳам овард. 

Барои танзим намудани низоми хиз-
мати дипломатӣ як зумраи санадҳои 
меъёрӣ-ҳуқуқӣ қабул гардиданд. Яке 
аз аввалин санадҳои муайянкунандаи 
масири сиёсати хориҷии Тоҷикистон 
ин Консепсияи сиёсати хориҷии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Қонун ҶТ 
“Дар бораи хизмати дипломатӣ” ба 
ҳисоб мераванд. Дар баробари ин, ша-
бакаи васеи намояндагиҳои дипломатӣ 
ва муассисаҳои консулии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар хориҷи кишвар ба вуҷуд 
оварда шуданд, ки барои таъмин намуда-
ни робитаҳои доимӣ ва пайгирии раван-
ди иҷрои созишномаҳо бо кишварҳои 
хориҷӣ нақши муҳим мебозанд. 

Бояд тазаккур дод, ки эҳёи сиёсати 
хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 
шароите шурӯъ гардид, ки рӯйдодҳои 
сиёсии кишвар дар солҳои 1991-1992 ба 
нуфузи байналмилалӣ, хусусан ба мавқеи 
кишвар дар минтақа халали ҷиддӣ ворид 
намуда буданд.

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 иҷ лосияи XVII Шӯ рои 
Олӣ Роҳбари давлат оиди сиёсати 
хориҷӣ чунин иброз доштанд: “Сиё-
сати хориҷии Тоҷикистон дар асоси 
эҳтироми меъёрҳои умумибашарӣ, 
принсипҳои ҳуқуқи байналмилалӣ ва 
дар 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 нави-
ни давлатдории тоҷикон ҳифзу таъми-
ни манфиатҳои миллӣ, баланд бардо-
штани обрӯ ва эътибори ҷумҳурӣ дар 
арсаи байналмилалӣ, фароҳам овар-
дани шароити мусоид барои таҳкими 
Истиқлолияти давлатӣ ва таъмини руш-
ди устувори кишвар ба таври воқеӣ ба 
ҳайси ҳадафҳои волотарини сиёсати 
хориҷии давлат эълон карда шуданд. Аз 
ҳамин давра сар карда дар баробари ба 
роҳ мондани муносибатҳои афзалият-
нок бо кишварҳои Иттиҳоди давлатҳои 
мустақил, хусусан Федератсияи Россия 
ва ҷумҳуриҳои Осиёи Марказӣ, тавсеа 
ва тақвияти муносибатҳо бо 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 фароги-
ри рушди кишвар пурра барои ҳалли 
масоили афзалиятноки он, аз ҷумла, 
таҳкими суботу ваҳдати миллӣ, тақвияти 
ислоҳоти сиёсию иқтисодӣ, тавсеаи 
рукнҳои давлатдории миллии демократӣ 
ва ташкили ҷомеаи шаҳрвандӣ, таъми-
ни пешрафти босуръати ҳамаҷониба 

ва ноил шудан ба ҳадафҳои стратегии 
ҷумҳурӣ равона гардиданд.

Ма р ҳ и л а и  а в в а л и  тат б и қ и 
муваффақонаи ин стратегияи фарогир 
дар сиёсати хориҷии ҷумҳурӣ дурустии 
онро пурра собит сохт. Минбаъд он 
бемайлон идома ёфт. Дар маҷмӯъ асоси 
консепсияи “сиёсати дарҳои боз”-ро, ки 
31 декабри соли 2002 зимни муроҷиати 
солинавии Президенти кишвар ба халқи 
Тоҷикистон эълоншуда, ташкил дод. Дар 
асоси ин консепсия Тоҷикистон дар 
муносибатҳои байналмилалии худ сиё-
сати хориҷии бисёрсамта, ботавозун 
ва прагматикиро роҳандозӣ намуда, та-
всеа ва таҳкими робитаҳои дӯстона ва 
ҳамкориҳои судмандро бо кишварҳои 
гуногуни олам ба роҳ мондааст.

Хулоса дар пайи сиёсати хирадман-
дона ва созанда Роҳбари давлат нуфузу 
обрӯи Тоҷикистон дар арсаи ҷахонӣ сол 
то сол боло меравад ва кишварҳои олам 
тамоюли худро барои густариш додани 
равобит бо Ҷумҳурии Тоҷикистон ни-
шон медиҳанд. Имрӯз Тоҷикистон бо ак-
сарияти кишварҳои ҷаҳон муносибатҳои 
дипломатӣ барқарор намуда, дар 
ҳамаи созмонҳои минтақавӣ ва аксар 
созмонҳои байналмилалӣ узвият дорад, 
аз арзишҳо ва манофеи миллӣ ҳимоят 
мекунад, дар масоили ҷаҳонӣ назари 
худро матраҳ месозад ва пешниҳодҳои 
мушаххасро дар бораи ҳалли ин масоил 
ба миён мегузорад. Ҳоло Тоҷикистон 
дар арсаи байналмилалӣ ба сифати 
кишвари сулҳдӯсту инсонпарвар, пай-
рави арзишҳои демократӣ, тарафдори 
ҳамгироӣ ва ҳамкориҳои бисёрҷониба 
шинохта шудааст. Аз ҷониби дигар, Сар-
вари давлат дар доираи муносибатҳои 
байналмилалӣ манфиатҳои давлатӣ ва 
миллии Тоҷикистонро дар мадди авва-
ли сиёсати хориҷии кишвар гузошта, 
тавассути риояи тавозун дар робита 
бо кишварҳои мухталифи дунё таво-
нист истиқлолияти воқеии ҷумҳуриро 
таъмин намояд. 

Насридин ВОҲИДОВ, 
ассистенти кафедраи дипломатия 

ва муносибатҳои байналмилалӣ

ТОŠИКИСТОН КИШВАРИ 
СУЛЊДЎСТУ ИНСОНПАРВАР

Чанд нуктае аз ташакулёбии сиёсати хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар зарфи 29 соли соҳибихтиёрӣ
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Тӯли садсолаҳо, баъди парокан-
да шудани давлати Сомониён ба са-
ри мардуми тоҷик қавму қабилаҳои 
гуногун ҳокимият кардаанд. Вале 
маҳз ба шарофати забони шево ва 
гӯёи мо, ки ба он илмҳои дақиқ ва 
адабиёту фарҳанги ҷаҳоншумул 
эҷод гардидааст, х а лқи тоҷик 
аз байн нарафт, баръакс, дар 
фарҳанги халқи мо қавмҳои ҳоким 
омезиш ёфта, лафзи шаккарини 
дариро барои худ забони модарӣ 
интихоб намуданд.

Забони ҳар миллат ёдгории ази-
зест, ки решаи он аз сарчашмаи чан-
дин наслҳои нажоди ӯ об хӯрда, мо-
яи ифтихору худшиносии наслҳои 

баъдина мегардад. Забони адабии 
тоҷикӣ, ки дар арафаи ба даст оварда-
ни Истиқлолияти ҷумҳурӣ бар ҳасти 
талош ва ҳақталабиҳои оммаи васеи  
мардум ва махсусан зиёиёни миллат 
ба сифати забони расмии давлатии мо 
пазируфта шуд, бидуни муболиға аз он 
шумори ками забонҳои олам аст, ки  за-
мони  сурат  ва қолиби ҳастӣ гирифтани 
худ, яъне беш аз ҳазор сол муқаддам то 
ба рӯзгори мо покизагӣ ва бегазандии 
худро аз  нигоҳи захираи луғавӣ, сохт ва 
шевоии тарзи баён ҳифз карда омадааст.

Забони тоҷикӣ ба ҳайси забони 
давлатӣ баъд аз эълони Истиқлолияти 
давлатӣ тамоми соҳа ҳои ҳаёти 
иҷтимоиву сиёсӣ ва иқтисодиву 
фарҳангии ҷомеаро фаро гирифта, 
имрӯз ба забони муоширати миллатҳои  

гуногуни  сокини  Тоҷикистон  таб-
дил  ёфтааст. Албатта, рушду  инки-
шофи  забони  тоҷикӣ  дар даврони 
Истиқлолияти давлатӣ бояд аз нигоҳи 
таҳқиқи дақиқ ва мукаммали илмӣ, бо 
дарназардошти нақши забони миллӣ 
дар афкори иҷтимоӣ ва сиёсӣ барраси 
ва дурнамои пешрафти он дар солҳои 
оянда муайян гардад. Бояд гуфт, ки 
асосҳои таҳқиқи ин масъала дар сухан-
рониву асарҳои Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, Ҷаноби Олӣ муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон ба таври ҳамаҷониба 
тарҳрезӣ шудааст. 

Агар ҳазору сад сол муқаддам шоҳ 
Исмоили Сомонӣ дар устувор кардани 
пояҳои забони тоҷикӣ хидмати бузурге 
карда бошад, дар даврони Истиқлолият 
Пешвои муаззами миллат муҳтарам 

Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати рушди  
пойдорӣ ва фарогири ҳамаи соҳаҳои  
ҳаёти ҷомеаи мо гардидани ин забон 
хастанопазирона талош меварзанд. 
Ҳамагон шоҳиданд ва беҳтару хубтар 
медонанд,ки танҳо пас аз зимоми дав-
латдориро ба даст гирифтан Пешвои 
миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
тавонистанд, ки ба таври зарурӣ аз за-
бони тоҷикӣ ҳимоят бикунанд ва ба як 
гунае аз вартаи нобудӣ наҷот бидиҳанд.

Сиёсати хирадмандонаи Пе-
швои миллат буд, ки забони тоҷикӣ 
ҳамчун забони миллӣ дар даврони 
Истиқлолият дар мақоми забони 
давлатӣ пазируфта шуд ва он имрӯз 
ба таври озод дар умури сийсиву 
иҷтимоии имконоти фаровон дар 
асоси қолабҳои меъёрии суннатӣ ва 

равишҳои адабӣ дар ҷомеа мақому мар-
таба пайдо хоҳад кард.

Забони тоҷикӣ ҳамчун забони 
сиёсату қонунгузорӣ ва муоширату 
коргузорӣ дар ҳамаи  соҳаҳои ҳаёти 
иқтисодиёти миллӣ истифода мешавад, 
омӯзишу донистани он барои ҳар як 
сокини  Ҷумҳурӣ зарур аст. 

Эҳтироми бепоён ба забони миллӣ 
дар ҳама суханрониҳо ва паёмҳои та-
брикотии Президенти кишвар ба му-
носибати Рӯзи забон баён гардидааст, 
ки ин ҳама далели  арҷгузорӣ ба забо-
ни модарӣ - ин ганҷи бебаҳои  меросу 
фарҳанги миллӣ дониста мешавад.

 
      Мунира МИРЗОЕВА, 

магистранти ихтисоси 
идоракунии давлатӣ

 ЗАБОН ДАР ЗАМОНИ МУОСИР
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ДУР СОХТАНИ ŠАВОНОН 
АЗ ТАМОЮЛЊОИ ŠАЊОНИ МУОСИР

“ Ҷа в о н о н  –  и н  г у рӯ ҳ и 
иҷтимоию демографӣ ҷомеаи ба-
шарият  мебошад, ки дар асоси 
маҷмӯи хусусиятҳои синну сол 
ҷудо карда шуда, аз хусусиятҳои 
вазъи иҷтимоӣ ва аз дигар 
хусусиятҳои иҷтимоӣ-равонӣ 
маънавию-руҳӣ вобастагӣ беандо-
за дорад. Ҷавонӣ ҳамчун марҳилаи 
муайяни давраи зиндагии аз 
нигоҳи биологӣ гуногунпаҳлу маъ-
нидод мегардад ва доираи мушах-
хаси синнусолии он, ки бо мақоми 
иҷтимоӣ ва хусусиятҳои иҷтимоӣ-
равонӣ алоқаманд аст, дорои хусу-
сияти иҷтимоӣ-таърихӣ буда, аз 
сохтори ҷамъиятӣ, фарҳангӣ ва 
қонуниятҳои ҷомеакунонии он 
вобастагӣ дорад”.

Солҳои охир ҷомеаи ҷаҳониро 
вокуниш ва амалҳоинишонрас такон 
дода истодааст. Яке аз масъалаҳои 
муҳими ҳалталаб ва нигаронкунан-
даи ҷомеаи ҷаҳонӣ ин пешгирии 
гурӯњњои ифротгарою бегона-
парст мебошад. Маҳкум шудани 

ин вабои аср аз ҷониби қишрҳои 
гуногуни ҷомеа далолат ба он меку-
над, ки инсоният дар ҷаҳони муо-
сир, ки онро асри илму технологияи 
инноватсионӣ унвон намудаанд, ба 
мушкилии зеҳнӣ ва маънавӣ дучор 
гардида истодааст. Вусъати фикру 
ақидаҳои ғайриинсонӣ дар зери 
ниқоби гурӯҳҳои гуногуни ифротга-
рою бегонапарст, ки он боиси пайдо 
шудани зиддиятҳои ақидаҳои гуно-
гун дар минтақаҳо ва ҷомеаи ҷаҳонӣ 
гардидааст.

Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки 
бештар ҷавонон, ки яке аз қишри 
осебпазири ҷомеаи ҷаҳон ба ҳисоб 
мераванд ҳадафи асосии гурӯҳҳои 
ифротгарою бегонапараст қарор ме-
гарданд. Барои фаҳмиши дурусти ин 
масъала бояд сабабҳои шомил гар-
дидани онҳо ба ин ҳизбу ҳаракатҳо 
мавриди таҳлилу таҳқиқи амиқ қарор 
дода шавад. 

Муҳити ҷавонӣ бо хусусиятҳои 
иҷтимоии худ ва дарки муҳити 
иҷтимоӣ яке аз қишри ҳассоси 
ҷомеа ба ҳисоб меравад, ки дар он 

иқтидори манфӣ барои эътироз бо-
суръат ба амал меояд. Зери таъсири 
омилҳои иҷтимоӣ, сиёсӣ, иқтисодӣ 
ва ғайра дар муҳити ҷавонон онҳое, 
ки бештар ба ин таассурот гириф-
тор мешаванд, ташаккули ақидаҳои 
радикалиро ба вуҷуд меорад. 

Дигар воситаҳои таъсиррасон ба 
шомилгардии ҷавонон ба гурӯҳҳои 
ифротию бегонапарастӣ ин исти-
фодаи васеи сомонаҳои иҷтимоии 
интернетӣ мебошад. Ин аз он 
шаҳодат медиҳад, ки то ҳол ҷавонони 
мо аз усулҳои дуруст истифодабарии 
шабакаҳои иҷтимоӣ бархурдор набу-
да ба ҳар гуна гурӯҳҳои ифротгарою 
бегонапараст ворид шуда, мавриди 
фиреб қарор мегиранд. Созмонҳои 
ифротию бегонапарастӣ бо исти-
фода аз ин усул бо паҳн кардани 
сабтҳои видеоӣ, наворҳои таблиғотӣ, 
ба рӯҳияи идеологии ҷавонон таъси-
ри манфӣ расонида, тарафдорони 
худро бо ин восита зиёд менамояд 
ва ҳатто ба амалиётҳои таблиғотию 
ҷангӣ, ки боиси несту нобуд сохтани 
давлатҳои орому осуда мегардад, 

даъват менамоянд.

Сабабҳои асосие, ки боиси 
шомил гардидани ҷавонон ба 
гурӯњњои ифротгаро ва майл 
доштани онњо ба бегонапарастї 
мегардад, инҳо ба мебошанд:

- сатҳи пасти донишҳои динӣ ва 
дунявӣ, маърифатӣ;

- дур гаштани ҳисси худшиносӣ ва 
худогоҳии миллӣ;

- пайдо гардидани майлу рағбат ба 
фаъолияти нав;

-  ҷой доштани мушки лоту 
камбудиҳо дар тарбияи оилавӣ;

- коҳиш ёфтани сатҳи зиндагӣ;
- хусуматҳои шахсӣ 
-  с а т ҳ и  п а с т и  ф а рҳ а н г и 

иттилоотӣ;
- истифодаи нодурусти шабакаҳои 

иҷтимоӣ;

Пешгирӣ намудани ҷавонон 
аз шомилшавӣ ба гурӯҳҳои экс-
тремистию террористӣ зина ба 
зина якчанд марҳалаҳои муҳимро 

дар бар мегирад. Дар росто мо 
пешниҳод менамоем, ки хело хуб 
мешуд агар дар асоси барномаҳои 
махсус бо ҷавонон ва наврасон 
дар муасиссаҳои таҳсилоти миё-
наи умумӣ ва олӣ, чорабиниҳо 
в а  в ох ӯ р и ҳ о,  г у з а р о н и д а н и 
конференсияҳои сатҳи баланд , 
маҳфилҳо, мизҳои мудаввар бо 
иштироки намояндагони мақомоти 
ҳифзи ҳуқуқ, мақомоти иҷроияи 
ҳокимияти давлатӣ ва кормандо-
ни ҷомеаи шаҳрвандӣ гузаронида 
шаванд.

Тољ и к и с т о н  д а в л ат и  ко -
милњуќуќи љомеаи љањонї буда, 
роњбарияти давлат ва Њукумати 
Љумњурии Тољикистон пайваста 
кўшиш ба харљ медињанд, ки суботу 
оромї, таъмини амнияти шањрван-
дон дар саросари кишварамон пой-
дор ва мардум аз њуќуќу озодињои 
худ бањравар бошанд.

Айниддин ДАВЛАТЗОДА, 
магистрантӣ АИДНПҶТ  

ЊАДАФЊОИ СТРАТЕГЇ ПОЯИ РУШДИ 
УСТУВОРИ ИЌТИСОДИ МИЛЛЇ

Маълум аст, ки баъди пош хур-
дани Иттиҳоди Шӯравӣ Ҷумҳурии 
Тоҷикистон 9 – уми сентябри соли 
1991 истиқлолияти комилҳуқуқи 
хешро ба даст овард. 

Муддате нагузашта, амнияти ки-
швари тозаистиқлоли Тоҷикистонро 
таҳдидҳои гуногун халалдор сох-
та, ниҳоятан соли 1992 дар кишвар 
ҷанги шаҳрвандӣ сар зад.  Ин омил 
боиси хароб гаштани иқтисодиёти 
мамлакат гардид. Қариб, ки тамоми 
соҳаҳои хоҷагии халқи ҷумҳурӣ аз 
фаъолият бозмонда, сатҳи истеҳсоли 
маҳсулот дар мамлакат  паст рафт.  
Кишварро бӯҳрони амиқи сиёси-
ву иқтисодӣ фаро гирифта, сатҳи 
бекорӣ ба ҳадди ниҳоии худ ома-
да расид. Мутобиқи маълумотҳои 
Агентии омори назди Президен-
ти Ҷумҳурии Тоҷикистон сатҳи 
камбизоатӣ ба 80% омада расид, ки 
дар маҷмӯъ чунин вазъият ҳолати 
хеле ногуворро дар иқтисоди миллӣ 
ба миён овард.

Дар чунин давраҳои мушкилу 
ҳассос тақдири миллатро яке аз 
абармардонаш, фарзанди содиқу 
ватандӯстдораш, Асосгузори сулҳу 
ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтрам  Эмомалӣ Раҳмон ба зим-
ма гирифтанд, ки инро мо бояд 
ҳеҷ гоҳ фаромӯш накунем. Пешвои 

миллат аз рӯзҳои аввал кӯшиш на-
муданд, то ки вазъи сиёсии давлат-
ро ба эътидол оварда, пастравии 
сатҳи истеҳсолотро боз доранд ва 
иқтисодиёти мамлактро аз вазъи но-
мусоид берун оваранд. Инак, аз он 
даҳшатҳои ҷанги хонумонсуз  солҳо 
гузаштанд. 

Ҳар як давлат барои расидан ба 
ҳадафҳои олӣ ва рушди босуботи 
минбаъда, дар назди худ мақсадҳои 
бузургеро мегузорад. Пӯшида нест, 
ки Ҷумҳурии Тоҷикистон низ дар 
назди худ як қатор ҳадафҳои олиро 
гузоштааст, ки он дар Стратегияи 
миллии рушди Тоҷикистон барои 
давраи то соли 2030 дарҷ гардидаанд. 

Яке аз ҳадафҳои олии кишвар ин 
расидан ба истиқлолияти энергетикӣ 
ва самарабахш истифода бурдани 
неруи барқ буда, маҳз чунин ҳадаф 
метавонад рушди иқтисодиёти мил-
лиро таъмин созад. Бо истифода аз 
мавҷуд будани иқтидори бузурги 
истеҳсоли барқ дар ҷумҳурӣ метавон 
тарҳҳои муҳим дар соҳаи энергетика 
шуруъ намуд.

Боиси тазаккур аст, ки мувазза-
фияти давлату ҳукумат ин таъмини 
истиқлолияти энергетикӣ бошад, 
самарабахш истифода бурдани 
нерӯи барқ бар зиммаи мост, ки на 
ҳамавақт иҷрои он ба чашм мера-
сад. Таклифу пешниҳодоти мо маҳз 
дар ҳамин дарҷ мегардад. Аз тамоми 

кормандон, донишҷӯёну ҳамсабақон 
ва нафароне, ки аз зинапояҳои 
эҳтиётии бинои Академия истифо-
да мебаранд, даъват ба амал меорам, 
ки ҳангоми баромадану фаромадан 
фурӯзонакҳои барқиро (лампочка) 
хомӯш намоянд ва ба ин васила ба-
рои самарабахш истифода бурдани 
неруи барқу расидан ба ин ҳадафи 
олӣ ба халқу миллати зафармандамон 
мусоидати хешро дареғ надоранд. 

Яке аз самт ё худ ҳадафҳои 
муҳими дигари рушди иқтисодиёти 
миллӣ ин раҳонидани мамлакат 
аз бунбасти коммуникатсионӣ 
ва табдил додани он ба кишвари 
транзитӣ мебошад, ки дар ин самт 
низ  ҷумҳурӣ  ба дастовардҳои на-
заррас ноил гаштааст. 

Мувофиқи маълумотҳои Вазора-
ти нақлиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
шурӯъ аз соли 2000 – ум бо исти-
фода аз маблағҳои қарзӣ, кумаки бе-
бозгашти беруна ва ҳиссагузории 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 44 
лоиҳаи хурду бузург татбиқ шуданд. 
Дар натиҷа беш аз 1716 километр 
роҳҳои автомобилгарди аҳамияти 
ҷумҳуриявию маҳаллидошта, 220 
адад пулҳо бо дарозии умумии 7934 
метр ва 31,7 километр нақбу иншо-
оти зиддитармавӣ сохта, таҷдид 
гардиданд. Амалишавии ҳадафи 
мазкур имкон медиҳад, ки ҳамлу 
нақли борҳо тавассути коридорҳои 

байналмиллалӣ ба роҳ монда шавад 
ва бешубҳа ин тадбирҳо ба рушди 
иқтисодиёти миллӣ такони ҷиддӣ 
хоҳанд бахшид.

Ҳадафи олии сеюми кишвар ин 
амнияти озуқаворӣ ва таъмини аҳолӣ 
бо ғизои хушсифат арзёбӣ мегар-
дад, ки дар ин самт низ мамлакат 
қадамҳои устувор гузошта исто-
дааст. Мақсад аз пеша намудани ин 
ҳадаф истеъмоли маҳсулоту ғизои 
хушсифат ва аз ҷиҳати экологӣ тоза, 
таъмини солимии ҷомеа ва ҳифзи 
аҳолӣ аз маҳсулотҳои озуқавории 
пастсифат ва таркибияти химиявӣ 
дошта мебошад. Пеша намудани ин 
ҳадаф собит месозад, ки роҳбарияти 
кишвар баҳри солимии ҷомеа ва 
аҳолии мамлакат  кӯшишу талошҳои 
зиёд намуда истодааст. 

Дар паёми  Асосгузори сулҳу 
Ваҳдати миллӣ – Пешвои мил-
лат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
ба Маҷ лиси Олии Ҷум ҳу рии 
Тоҷикистон (26.12.2019) ироа 
гардид, ки саноатикунонии милии 
босуръати кишвар ва диверсифи-
катсияи соҳаҳо ба роҳ монда шавад. 

Соҳаи саноат дар иқтисодиёти 
ҳар як давлат нақши муҳим дорад, 
зеро рушди соҳаи саноат дар таъми-
ни иқтидори захиравии иқтисодиёт 
ва равандҳои такрористеҳсолии он, 
фароҳамсозии устувори иҷтимоӣ, 
ҳамчунин баланд бардоштани сатҳи 

некуаҳволӣ ва сатҳу сифати зинда-
гии аҳолӣ метавонад саҳми босазо 
гузорад.  

Мувофиқи маълумотҳои Вазо-
рати саноат ва технологияҳои нави 
Ҷумҳурии Тоҷикистон саноатчиёни 
мамлакат дар соли 2019 дар соҳаҳои 
гуногуни саноат фаъолият намуда, 
ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноати-
ро ба 27 миллиарду 586,6 миллион 
сомонӣ расониданд, ки нисбат ба 
соли 2018 3 миллиарду 809,4 мил-
лион сомонӣ зиёд гардида, суръати 
афзоиш 113,6 фоизро ташкил дод. Аз 
ҷониби вазорат қайд гардид, ки 256 
корхонаҳои азими  саноатӣ фаъоли-
яти худро бо афзоиш ҷамъбаст наму-
да, ба маблағи 14,6 милиард сомонӣ 
маҳсулоти саноатӣ истеҳсол намуданд, 
ки нисбат ба соли 2018 ба маблағи 4,6 
миллиард сомонӣ зиёд гардидааст.

Рушди иқтисоди миллӣ омили 
муҳим барои тақвияти ваҳдати 
миллӣ дар даврони истиқлолият 
мебошад. Ноил гаштани ҷумҳурӣ 
ба ин дастовард ҳои назаррасу 
таккондиҳандаи рушди устуво-
ри иқтсоди миллӣ мояи ифти-
хори ҳар як ҷавону фарди содиқу 
ватандӯстдори миллати зафарманди 
тоҷик арзёбӣ мегардад.

Азимҷон КАМОЛОВ, 
магистранти бахши дуюм, 

ихтисоси менеҷменти 
молиявӣ
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Х а л қи  тоҷ и к  дар  дав ом и 
ҳазорсолаҳо таърихи ғанӣ, мадани-
яти заминдорӣ, чорвопарварӣ ва 
шаҳрдорӣ, бунёди шаҳрҳои азим 
ва осори бебаҳои меъморӣ, санъат, 
маданияти бойи маънавӣ, афко-
ри ҷамъиятию сиёсӣ ва назарияи 
давлати озоду боадолатро ба вуҷуд 
овардааст. 

Сарзамини тоҷикон дар қатори 
дигар мамлакатҳои Осиёи Марказӣ 
маконеро мемонад, ки аз ҷомеаи 
ибтидоӣ ташаккул ёфтааст. Ҷустуҷӯйи 
инсонҳои нахустин барои зиндагии 
беҳтару осоишта, пешрафт ва комил-
шавии воситаҳои истеҳсолот имкон 
фароҳам овард, ки инсони ибтидоӣ 
ба зинаҳои балантарини тараққиёт 
бирасад.

Илми таърих барои муайян кардани 
зинаҳои камолоти инсон раванди пе-
шрафти ҷамъиятро ба давраҳо тақсим 
намуда, бо хусусиятҳои фарқкунандаи 
ба худ хосро давра ба давра баррасӣ 
намуд. Гузаштагони мо дар зинаҳои 
камолоти худ ҷамъиятҳои ибтидои-
ро ташкил карда, сукунати худро дар 
маҳаллаҳои алоҳида ба роҳ мондаанд. 
Гузаштан аз як марҳила ба марҳилаи 
дигар навгониҳо дар ҳаёти ҷамъиятии 
хеш пайдо намуданд.

С о х т а н и  о л о т ҳ о и  с а н г и -
ну уст ухонӣ, сохтани ҳар г уна 
муҷассамаҳои ҳайвонҳои азимҷусса 
ва ба сурати онҳо саҷда кардану ма-
дад пурсидан, сохтани манзилгоҳҳои 
калон, зиндагии умумӣ одамонро ба 
ҷомеаи бо ҳам наздик ҷудо карда, ба 
ташаккули ҷомеаҳои авлодӣ оғоз кар-
данд, ки маҳсулнокии меҳнатро зиёд 
кард.

Дар олотсозӣ ва аслиҳасозӣ оло-
ти нав микролити секунҷа, чоркунҷа 
ва нимдоираро ихтироъ намуданд. 
Конҳои нави сангҳои чахмоқӣ ва 
сумоқ кашф шуда, усулҳои нави 
асбобсозӣ: ҷило додан, парма ва арра 
кардан, соҳаҳои нави хоҷагӣ монанди 
кулолӣ, кишоварзӣ, чорводорӣ оғоз 
шуданд, ки ба инкишофи олоти меҳнат, 
зиёд шудани маҳсулнокӣ ва бардаво-
мии умри инсон заминаи воқеӣ гу-
зошт.

Минтақаҳои сукунат афзуда, 
тӯдаҳои ибтидоӣ пароканда шу-
данд ва авлод-авлод шуда, ҷанбаҳои 
иқтисодии меҳнат хислати рӯзгори 
инсонҳоро дигаргун кард. Пайдо шу-
дани нишонаҳои чорводории хонагӣ, 
бастани ақди никоҳ, аз бар кардани от-
аш, пухтани хӯрок, либос ва монанди 
инҳо марҳилаҳои ивазшавиро тезонид.

Гу зариши марҳ ила ҳо аз он 
шаҳодат медиҳанд, ки одамон дар ин 
давра дар назди об зиндагӣ карда, 
ба шикор ва дар назди дарё, сой ва 
кӯлҳо зиндагӣ карда, ба кишоварзӣ 
соҳаи нави хоҷагидорӣ гузаштаанд. 
Бошишгоҳҳое, ки дар мавзеъҳои гу-

ногуни Тоҷикистон ҷой доранд, ба 
маркази тамаддунҳои дунёи қадим на-
здик буда, зироаткорӣ ва чорводорӣ 
тараққӣ ёфта буд. Яке аз кишварҳои 
кишоварзии дунёи қадим ҳавзаҳои 
дарёи Зарафшон, болооби Амӯдарё 
ва Сирдарё мебошад. Ин давраро 
аз рӯйи бошишгоҳҳои дарёфтшудаи 
масканҳои чорводорию кишоварзӣ бо 
маданиятҳои гуногун ном мебаранд. 
Ин ёдгориҳо барои дарки тафаккури 
башари қадим ва тасаввурот пайдо 
кардан нисбат ба муҳит кумак мерасо-
нанд. Тоҷикистон низ чандин маҳали 
ин қабил ёдгориҳоро дорад. 

Аҳамияти асосии таърихии ин 
тасвирҳо дар он аст, ки саҳнаҳои 
рӯзгори гузаштагони мо дар бароба-
ри рӯзгори дигар тамаддуни башарӣ 
то андозае асоси воқеӣ дорад. 

Гузаштан ба кишоварзӣ ва чорво-
дории муқимӣ навигариҳои калони 
иҷтимоӣ буда, асоси истеҳсолоти 
ҷомеаҳои инсонӣ мебошад. Дар 
қатори чорводорӣ заминдорӣ ҳам ба 
комиёбиҳои калон ноил шуда, дар 
натиҷаи инкишофи олоти меҳнат 
ва тақсимоти меҳнат ба миён ома-
да, ҷомеаи истеъмолӣ ба ҷомеаи 
истеҳсолӣ, авлоди модаршоҳӣ ба 
падаршоҳӣ иваз шуда, маданияти олот-
созиву шаҳрсозӣ рушд меёбад.

Ҳадаф аз ин фарҳангу тамаддун аз 
он аст, ки ёдгории дар водии Зара-
фшон, дар мавзеи Саразми ноҳияи 
Панҷакент ёфт шудааст, дар таърих 
бо маданияти Саразм ном гирифта, 
аз таърихи 5500 солаи гузаштагони 
тоҷикон бозгӯ аст. (Исҳоқов А.)  Аз 
ин ёдгорӣ дар натиҷаи гузаронида-
ни ҳафриётҳо соли 1983 қабре ёфт 
шудааст, ки 3 майит якҷоя тариқи 
батни чангаквор гӯронида шудаанд. 
Ҷасади калони зани 22-23 сола, қадаш 
1 метру 65 сантимерт. Ҷасадҳои дигар 
духтарчаи 8-9 сола ва писарбачаи 12-
13 сола мебошанд. Бо ҳамроҳи зан 

зару зевари зиёд монанди марҷонҳои 
конусшакли тиллоӣ (49-дона), дас-
понаи ғалсамаи моҳигӣ, сангҳои 
қимматбаҳои фирӯза, лаъл, лоҷвард, 
ақиқа, яшм (4,5кг) гӯронида шудааст. 
Санъати сафолпазӣ, устухонтарошӣ, 
бофандагӣ, маъдангудозӣ тараққи кар-
да буд. Ёдгориҳои энеолит дар дигар 
минтақаҳои ба маданияти аҳди эне-
олити Осиёи Миёна ва Тоҷикистон 
монанд дарёфт шудаанд. Ёдгории ин 
давр аз биноҳои хиштин, ашёҳои оро-
ишии мисин, олоти сангин ва зарфҳои 
сафолин иборат буданд.

Ёд го р и ҳ о е ,  к и  д ар  ҳ удуд и 
Тоҷик ис тон дар ёфт шудаанд , 
бозгӯйи тамаддуни башарӣ мебо-
шанд. Маснуотҳое аз бошишгоҳи 
Саразм дарёфт шудаанд, ки ба мас-
нуоти ёдгориҳои ҳудуди Хоразм 
- Ҷонбозқалъа, Чакал, Оқчадарё, 
Буралӣ, ки ба маданияти кишоварзии 
Калтаманор, маданияти кишоварзии 
Анову Ҳисорро боқӣ мемонад, шабеҳ 
доранд. Дар ин бошишгоҳ пайконҳои 
сангини бодомшакл, ромбшакл, сегӯша 
дучор омада, нақши онҳо ба нақши 
зарфҳои Эрону Бобулистон монандӣ 
доранд.

Дар ин ҷо дар атрофи оташдонҳо 
устухони моҳӣ, хуки ваҳшӣ, гов, пусти 
тухми мурғобӣ, донаҳои санҷиди кӯҳӣ, 
олоти гуногуни бурранда, садафҳои 
Уқёнуси Ҳинд ба даст омадаанд. 
Ашёҳои ин маданият дар даштҳои 
шимолии Сибир, Ҳиндустон низ ёфт 
шудаанд, ки аз равобити қабилаҳои 
ибтидоӣ ва тиҷорат шаҳодат медиҳанд. 

Осиёи Марказӣ яке аз сарзаминҳои 
тараққикардатарини аҳди биринҷӣ 
буд ,  ки аз рӯ йи кофт у ковҳои 
маданият ҳои Гокс у р,  Анов ва 
Намозгоҳ омӯхта шудааст. Дар қисми 
Мовароуннаҳрии Осиёи Миёна, ба-
хусус, Тоҷикистон маданиятҳои ки-
шоварзии Саразм, Чуст, Замонбобо 
ва ба маданиятҳои қабилаҳои кӯчии 

Суяргон, Тозабоғёб, Қайроққум, Вахш, 
Бишкент монанд омӯхта шудаанд, ки 
ба ҳазораи IV ва ибтидои ҳазорсолаи 
I п.м. рост меояд.

Шаҳрсозӣ дар тамоми сайёраи за-
мин дар миёнаи дуюми ҳазорсолаи 
IV ва ибтидои ҳазораи III п.м. дар 
давлатҳои қадими Шумер, Акад ва 
Мисру Ҳиндустон, дар ҳазораи III 
- II дар Чини қадим, ҳазораи I дар 
Мезоамерика, дар ҳазораи II дар Ав-
рупои шарқӣ оғоз гардида, аз рӯйи 
бозёфтҳои маснуоти Саразм мадани-
яти меъмориву шаҳрсозӣ дар аввали 
ҳазорсолаи IV п.м замони энеолит 
оғоз шудааст.   

Дар миёни ин ёдгориҳо Саразм яке 
аз ёдгориҳои қадимтарини давраи эне-
олит ва аввали асри биринҷӣ мебошад, 
ки бозгӯйи маданияти чорводории 
хонагӣ, кишоварзӣ, олотсозиву мас-
нуоти ороишӣ ва санъати меъмориву 
шаҳрсозии аҳди бостон ба ҳисоб ме-
равад. Барои мо, тоҷикон, ифтихори 
беинтиҳо ва далели муътамад аст, ки 
решаҳои фарҳанги тоҷик то ба куҷо 
идома ёфтааст. Бо ин дастовардҳои 
беназираш Саразм дар таъриху та-
маддуни башар бо дастгирии сиёса-
ти фарҳангҷӯёнаи Асосгузори сулҳу 
ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва қарори 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 
аз 21 сентябри соли 2001 (№391) 
ҳамчун Маркази ташаккули фарҳанги 
кишоварзӣ ва эҷодиёти тоҷик 
мамнуъгоҳи таърихӣ ва бостоншиносӣ 
эълон карда шуда, 31 июли соли 
2010 Маркази ташаккули фарҳанги 
қадимаи кишоварзии мардуми тоҷик 
ба феҳристи мероси фарҳангии уму-
мибашарии ЮНЕСКО дохил гардида, 
таърихи 5500 - соларо касб намуд.

Иброҳим МАҲМАДОВ, 
омӯзгор 

САРАЗМ БОЗГЎЙИ 
ТАЪРИХИ БОСТОН

ЉАВОНОН 
- ОЯНДАИ 
МИЛЛАТ

Аз нигоҳи оморӣ бояд қайд 
намуд , ки кишвари азизамон 
Ҷу м ҳу рии Тоҷикис тон аз 
ҷиҳати синну соли аҳолӣ дав-
лати ҷавон буда, ҷавонони мо 
захираи асосии давлат ва оян-
дасози миллату давлати азиза-
мон мебошанд.

Бо дастгириву ғамхориҳои 
Пе ш в о и  м у а з з а м и  м и л л ат 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид 
ба масъалаи ташаккул ва ин-
кишофи ҳамаҷиҳатаи ҷавонон, 
аз ҷониби Ҳукумати мамлакат 
ҳамеша таваҷҷуҳи хосса зоҳир 
мегардад ,  х ус усан ба дони-
шу маърифат, забондонӣ ва 
касбомӯзии онҳо диққати махсус 
дода мешавад.

Бояд зикр кард , ки салома-
тии ҷомеа, хусусан саломатии 
ҷавонон неъмати аз ҳама бузур-
гтаринест, ки онро бояд қадр 
намуд. Барои нигаҳдошти сало-
матии ҳамарӯзаи ҷавонон варзиш 
яке аз нақшҳои аввалиндараҷаро 
ишғол намуда, барои инкишофи 
ҷисмонию маънавии ҷавонон 
таъсири мусбии хешро мерасо-
над. Имрӯз дар тамоми шаҳру 
ноҳияҳои кишвари азизамон як 
қатор иншоотҳои варзишӣ фаъо-
лият дошта, ки ин аз он шаҳодат 
медиҳад, ки ҷавонони мо дар пе-
шравии бозиҳои варзиши фаъо-
лияташон хеле вусъат ёфтааст.

Нақши ҷавонон дар идора-
кунии давлатӣ низ басо муҳим 
ва назаррас буда, дар вазорату 
идораҳо саҳми ҷавонон, аз ҷумла 
духтарон дар сиёсати пешгириф-
таи Пешвои миллат дар сатҳи 
хеле хуб арзёби мегардад.   

Суд мақомотест, ки аксарияти 
судяҳо ва кормандони онро мар-
дону занони ҷавон ташкил дода, 
барои боз ҳам фаъол намудани 
нақши адолати судӣ дар байни 
аҳолӣ ин худ масъулияти баланди 
ватандӯстиву ватандориро ни-
шон медиҳад. 

Илми иқтисодиёт, риёзиёт, 
физика, химия ва дигар илҳои 
дақиқе, ки рӯз аз рӯз бо пе-
шрафти ҷомеа тағйир меёбанд, 
ҳамаи онҳо бо илми техника, аз 
ҷумла информатика ва ё техно-
логияи информатсионӣ алоқаи 
ногусастанӣ дошта, дар сиёса-
ти иқтисодиёти давлат таъсири 
хешро мерасонанд. 

Ҷавонони имрӯзаи мо, яъне 
насли даврони Истиқлол бо са-
вияи илму дониш, маърифату 
ҷаҳонбинӣ хеле пешрафта мебо-
шад, ки ин ҳама боиси ифтихори 
мо мебошад. Воқеан имрӯз на-
сли ҷавон ҳамчун неруи бузургу 
бунёдгару созандаи давлатамон 
Тоҷикистон эътироф гардиданд.

СУЛТОНЗОД А  Ҷ. С., 
магистранти ихтисоси 

идоракунии давлатӣ 
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Истиқлол дар таърихи 
халқи тоҷик таҳаввулоти 
куллӣ ба вуҷуд оварда, ба 
мардуми кишварамон роҳи 
нави тараққиётро боз на-
муд ва барои пешрафти ҳама 
соҳаҳои ҳаёт заминаи мусоид 
фароҳам овард.

ЭМОМАЛӢ РАҲМОН

Наполеон Бонапарт мегӯяд: “Дар 
ҷаҳон танҳо ду неру вуҷуд дорад - та-
воноии руҳи инсон ва қувваи шамшер. 
Тавассути қудрату зӯроварӣ ҳеҷ гоҳ 
наметавон ба мақсад расид. Зеро руҳи 
инсон шикастнопазир ва аз шамшер 
бурротар аст. Оқибат руњи инсон ба 
шамшер пирӯз хоҳад гашт”. Яъне баъд аз 
забткориҳои тӯлониаш, ӯ шоҳиди он га-
шт, ки бо қувваи шамшер танҳо масоҳат 
калон мегардад, вале барои пойдории 
давлат ризоят ва осоиштагии мардуми 
дар он ҳудудбуда зарур аст. Давлат ме-
тавонад кӯчактарин масоҳатро доро 
бошад ва танҳо сарҷамъӣ ўро ба як 
давлати абарқудрат метавонад табдил 
диҳад. Сарвар бояд принсипи гуманиз-
мро ҳамеша истифода намуда, бо халқ 
ва аз халқ бошад.

Тоҷикон аз ҷумлаи он миллатҳое 
ҳастанд, ки Ватану марзу буми худро 
хеле дӯст медоранд ва барои ҳастии он 
ҷоннисорӣ мекунанд. Истиқлолият ин 
шараф ва номуси ҳар як миллати озо-
дандеш ва соҳибхираду соҳибэҳтиром 
ва рамзи саодати миллату давлати 
соҳибихтиёри миллӣ, нишонаи пой-
дориву бақои он мебошад. Зеро дар 
дунёи пуртаззоди муосир фақат миллате 
соҳиби ному манзалат шуда метавонад, 
ки истиқлоли воқеӣ ва давлати озоду 
мустақили хешро дошта бошаду онро 
ҳимоя карда тавонад.

Пас аз ба эътидол омадани вазъи 
сиёсӣ, ҷомеаи мо ба марҳилаи нави 
рушди худ қадам гузошт, ки он бо ко-
ми давраи созандагию бунёдкорӣ ёд 
мешавад. Чунки Тоҷикистон марҳилаи 
ҳассосу сарнавиштсозро паси cap наму-
да, ба ҷодаи устувори созандагӣ ворид 
гардид.

Дастоварди бузургтарини мо дар 
тӯли 29 соли соҳибистиқлолӣ  барқарор 

намудани сулҳу суботи комил, ваҳдату 
пойдории миллӣ, таъмини рушди усту-
вори иқтисодиву иҷтимоӣ, таҳкими худ-
шиносиву худогоҳӣ, болоравии ҳисси 
ватандӯстиву ватандорӣ дар миёни та-
моми табақаҳои ҷомеаи Тоҷикистон 
аст, ки маҳз ба шарофати хиради аза-
лии пешвои мардумии соҳибмаърифату 
фарҳангдӯсти тоҷикон - Эмомалӣ 
Раҳмон муяссар гардид.

Пас  аз  ба  д ас т  о вард а н и 
истиқлолият, Тоҷикистон ҳамзамон 
ба гузаронидани ислоҳоти иқтисодӣ 
шурӯъ намуд. Пеш аз хама дар ҷумҳурӣ 
базаи ҳуқуқии ислоҳоти иқтисодӣ 
ба танзим оварда шуд. Қабули як 
силсила қонунҳо оид ба моликият, 
кооперативҳо, соҳибкорӣ, буҷети 
давлатӣ, пардохти истифодаи  замин 
ва ғайраҳо шаҳодати ин гуфтаҳоянд. 
Вале ислоҳоти иқтисодӣ, дар шароите 
оғоз ёфт, ки бо пош хурдани Иттиҳоди 
Шӯравӣ, аз як тараф, риштаҳои ҳаёти 
иқтисодӣ канда шуд ва аз тарафи ди-

гар, бо норасоии ашёи хом, қисмҳои 
эҳтиётӣ, аз ҷумҳурӣ кӯч бастани мута-
хассисони русзабон низ сабаби аз кор 
мондани як қисми корхонаҳои саноатӣ 
ва таваққуфи сохтмонҳои калон гар-
диданд. 

Бо фаро расидани давраи осоишта 
дар ҷумҳурӣ барномаи ислоҳоти 
иқтисодӣ қабул шуд, ки дар асоси он 
роҳи иқтисодиёти бозоргонӣ инти-
хоб гардид. Барои бартараф кардани 
мушкилоти ҷойдошта роҳбарияти 
давлат барномаҳои гуногуни дахлдор 
қабул намуд. Бо кӯмаки сармоягузоро-
ни хориҷӣ ва дастгирии соҳибкорони 
ватанӣ саноат барқарор шуда, ҷойҳои 
кории нав муҳайё гардид. Заминаи 
мустаҳками аз он давра гузошташуда 
ва ҳадафҳои дурандешонаи Пешвои 
миллат буд, ки имрӯз ба он муддати 
кӯтоҳи соҳибистиқлолӣ нигоҳ накар-
да, Тоҷикистони имрӯза аллакай дар 
марҳилаи гузариш ба кишвари саноатӣ-
аграрӣ қарор дорад.

Ҷумҳурии мо акнун бо тамоми 
мамлакатҳои ҷаҳон мустақилона ро-
бита барқарор мекунад. Тоҷикистонро 
алҳол беш аз сад давлати дунё ба расми-
ят шинохтаанд. Кишвари мо узви Со-
змони Милали Муттаҳид, созмонҳои 
зиёди байналхалқӣ гашт ва ба оилаи 
кишварҳои озоди ҷаҳон пазируфта шуд. 
Ин воқеият яке аз дастовардҳои бу-
зурги сиёсии халқи тоҷик дар замони 
соҳибистиқлолӣ мебошад.

Нависанда ва психологи машҳури 
канадагӣ, Робин Шарма дар асари 
худ бо номи “Лидер без титула” (Ли-
дери бе унвон), аз рўи шакли пайдо-
ишу мақомгирӣ лидеронро ба 3 навъ 
гурӯҳбандӣ намудааст. Якум, нафароне, 
ки дар натиҷаи аз болои худ кор кар-
дану меҳнати чандинсоларо паси сар 
намудан, дар худ хусусиятҳои лидериро 
тавлид ва инкишоф медиҳанд, халқ бо 
мурури замон онҳоро қабул ва эътироф 
мекунад. Дуюм, онҳое, ки на қобилият 
ва на санъати лидериро доранд, вале 

ташнаи ҳокимияту ҳукмфармоиянд ва 
мардумро маҷбур ба эътирофи пешво-
ии худ месозанд. Сеюм, нафаронеро му-
айян сохтааст, ки онҳо аз қобилияти дар 
худ нуҳуфта доранд, шояд худ бе хабар 
бошанд, вале омма бошад, қобилияти 
онҳоро мебинад, дарк ва эътимоду 
дастгирӣ мекунад. Пешвои имрӯзаи 
мо маҳз ба гурӯҳи сеюми ҳамин лиде-
рон дохил мешавад, чунки маҳз халқ 
ба ӯ эътимод карда буд ва ӯ аз миёни 
омма баромада, фаъолияти роњбарии 
худро аз кори кўчак оѓоз бахшида, то ин 
дараҷа ҳам худ расид ва њам миллатро 
расонид.

Иқдому амалҳои шоистаи Сарвари 
давлати мо ҳамчун як сарвари ҷавон ва 
сиёсатмадори қавиирода дар мавриди 
музокироти сулҳ, барқарор намудани 
низоми конститутсионӣ, баргардонда-
ни гурезаҳо, қатъи ҷангу хунрезӣ, бунё-
ди артишу дигар сохторҳои қудратӣ, 
барқарор сохтани сохторҳои ҳамаи 
шаҳру навоҳию вилоёт, халъи силоҳ 
намудани гурӯҳҳои ѓайриқонунии 
мусаллаҳ, бо озуқа ва маводи мавриди 
ниёзи аввал таъмин кардани мардум 
эътимоду бовариро ба амнияти ҷомеа 
ва фардои орому осуда қавӣ гардонд.

Рафоҳати ФАЙЗАЛӢ,                                                        
магистранти соли дуюми                                 

ихтисоси сиёсат ва идораи давлатӣ             

ТАШАККУЛЁБИИ МАКТАБИ
 СИЁСИИ ПЕШВОИ МИЛЛАТ

Бо туфайли забон мардум бо 
ҳамдигар иртибот барқарор меку-
нанд, афкору эҳсосоту хостаҳои ху-
дро ба дигарон инти¬қол медиҳанд. 

Забони модарии мо - забони 
ширину шево ва шоиронаи тоҷикӣ 
буда, донишу маърифати дар тӯли 

ҳазорсолаҳо андӯхтаи мардумро дар 
худ нигоҳ доштааст, гӯётарин далели 
ҳастӣ ва мақоми ҳаётбахши он дар 
сарнавишти таърихии миллати мо ба 
ҳисоб меравад.

22 - юми июли соли 1989 дар 
Иҷлосияи даҳуми Шӯрои Олии 
Тоҷикистон қонуни забон қабул гар-
дида буд. 5 - уми октябри соли 2009 
Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар 
бораи забони давлатии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон” ба тасвиб расид ва ин са-

на расман Рӯзи забони давлатӣ эълон 
гардида, ба феҳристи ҷашнҳои давлатӣ 
ва миллӣ ворид карда шуд. 

Дар замони пешрафти бесобиқаи 
илму техника таҳияи истилоҳ ё 
истилоҳсозӣ ба сифати омили тавон-
бахши забон дар ҷомеаи мо аҳаммияти 
мубрам пайдо кардааст. Забон яке аз 
рукнҳои асосии давлатдори буда, дар 
пойдор ва таҳкими давлати миллӣ 
мақом ва нақши муҳим дорад. 

Бузургони хирад ва шеъру адаби 

тоҷик дар мавзӯи забон, эҳтироми 
забон, арҷгузорӣ ва поянда нигоҳ до-
штани он суханҳои шоиста ва арзанда 
бисёр гуфтаанд. Ба вижа, дар осори 
шоирони классик ин мавзӯъ бештар 
ба назар мерасад. 

Ман ҳамчун ҷавони даврони 
истиқлолият танҳо орзуи онро дорам, 
ки наврасону ҷавонони мо ба қадри ин 
неъмати бебаҳо бирасанду арҷгузори он 
бошанд. Зеро ҳар халқу милатро аз руи 
урфу одат, таъриху фарҳанг ва арзишҳои 

миллии он давлату миллат этироф меку-
нанд. Ҳамасола 5 - уми октябр дар сар 
то сари ҷумҳурӣ таҷлили иди забони 
модарӣ баргузор мегардад ва ин санаи 
таърихи бори дигар муаррифгари давла-
ту миллати мо, тоҷикон буда, бори дигар 
моро водор менамояд, ки посдори ин 
неъмати бебаҳо бошем. 

Ситора КАРИМОВА,
 донишҷӯи курси дуюми 

факултети муносибатҳои 
байналмилалӣ

ЗАБОН - ВОСИТАИ МУЊИМТАРИНИ 
МУОМИЛОТИ ИНСОН 

5 ОКТЯБР РЎЗИ ЗАБОНИ ДАВЛАТЇ
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Сарвар
ва миллат

МУАССИС: Академияи идоракунии
давлатии назди Президенти

Ҷумҳурии Тоҷикистон

Ҳайати мушовара:
Раҳмон Озода Эмомалӣ, Абдуҷаббор Раҳмонзода,

Асадулло Раҳмон, Абдухалил Ғафурзода

Рӯзнома дар Вазорати фарҳанги 
Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти 

№145/РЗ-97 аз 28 июли соли
2019 ба қайд гирифта шудааст.

Дар рӯзнома ба хотири
чандандешагӣ матолибе низ

нашр мешавад, ки идораи
нашрия зимнан метавонад

бо муаллифон ҳамақида на-
бошад ва масъулияти онро

ба дӯш нагирад.

Тарроҳ: Умед Султонов

Нишонии рӯзнома:
734025, Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, ш. Душанбе,
 кӯчаи Саид Носир, 33,

Тел: 881-88-80-41
E-mail: sarvar.did@mail.ru

Рӯзнома дар 
нашриёти 

«Шарќи озод»
бо теъдоди 1000

нусха ба нашр
расид.

Ҳайати таҳририя:
Д.Сафаров,
А.Комилбек,

З. Аҳмадзода, 
С. Исматов 

Ҳайати эҷодӣ:
Н. Маҳмадова, 
П. Абдуллоева,

Ш. Умарализода
Х. Авғонов

САРМУҲАРРИР: Раҳматулло КАРИМОВ

Вақт довари ҳақ аст. Бо тадриҷ 
кӣ чи кор мекунад, пушти парда кӣ 
ба кадом корҳо машғул аст, кӣ бо 
ниқоб паи макру ҳилла мегардад, 
вақт ҳамагиро рӯи об мебарорад. 
Яъне, замону вақт ифшо месозад, 
ҳар касро дар нусхаи асли худаш. 
Тарафҳои аёну ноаёни зиндагиашро 
барои атрофиён боз месозад. 

Муайян мекунад, ки пушти суханҳои 
фасеҳу зебо ва ваъдаҳои болохонадор 
кадом ҳадафҳое пайгирӣ мешаванд ва 
дар умқи дил кадом аҳдофи палиди 
нобахшиданӣ нуҳуфтааст. Аз ҷумла даврае, 
ки хоин Муҳиддин Кабирӣ ба ҳайси раиси 
ТЭТ ҲНИ интихоб шуд, қисматеро умед-
вор кард, ки акнун ӯ ҳизбро аз маҳлули 
омехтаи ҷаҳлу ришу ҷелак берун мекашад 
ва бо симову замири зиёӣ, пайрави исло-
ми мӯътадилу хоси тоҷикона дар ҷомеа 
муаррифӣ месозад. Вале ин умедҳо саробе 
дар дидаҳо ҷило додаву зуд маҳв гаштанд. 
Маълум гашт, ки барои хоин Муҳиддин 
Кабирӣ ин ҳизб танҳо дастгоҳест барои 
боло бурдани имиҷи шахсии худ, муҳайё 
сохтани заминаҳои иҷроиши супоришҳои 
фармондеҳону маблағгузорони беруна, 
сарватғундорӣ ва нигаҳдошти моликия-
ти худӣ, аз тариқи ҳизб гадоӣ кардан дар 
кишварҳои аврупоӣ ва ба ин монанд.

Ахиран Кабирии хоин бо пахши наво-
ре аз тариқи шабакаҳои иҷтимоӣ даъфаи 
чандум инони гадоӣ ва гардани шикаста 
аз бечорагї худро пеши пои аврупоиён 
ҳаво дод. Зимни пахши видеоӣ Кабирӣ 
ҳамчунон бо забони шикастаи ангилисӣ 
сухан меронду худро бовар мекунонид, 
ки гӯё тозаву муназзаҳ чун малоик бошад. 

Вале чӣ мешавад, ки ба ин сакалту мо бори 
дигар ҳушдор диҳем, ки ҳудуди 30 дақиқа 
савсатаву ҳарзасароӣ кардаасту саросар 
чандин саҳифа дурӯғро ба тарафдоронаш 
хонда додааст.

Кабирӣ дар баромади худ мегӯяд: 
“Иштибоҳи аслии мо ин буд, ки ба ҳифзи 
сулҳу амният афзлият додем”. Магар муал-
лифи чунин суханонро, ки бепарда душ-
мании худро ба сулҳу суббот ва оромию 
осудагии мардуми Тоҷикистон дар даврони 
барқарорсозии сулҳу ризояти миллӣ дар 
солҳои навадуми қарни бистум бо забони 
худ ифшо кардааст, ба ғайр аз террорист 
номидан, метавон бо калимаи дигаре тав-
сиф намуд? Ҳаргиз не! Ин суханони ӯ бори 
дигар собит месозад, ки аз ибтидо ТЭТ 
ҲНИ террористпарвар буд ва ҳеҷ гоҳ ба 

фикри оромию таҳкими сулҳу субот дар 
кишвар набуданд. Балки ҳамеша талош бар 
он варзиданд, ки Ватанро ноором созанду 
ба таври зӯрӣ ҳокимиятро ғасб созанд. 
Ҳодисаҳои дар солҳои 2009-2015 рӯхдодаи 
аз ҷониби террористони ташкилоти ТЭТ 
ҲНИ зарбаи калон ба оромию осудагӣ, 
рушди босуботи мамлакат расониданӣ 
шуданд. Кабирии хоин бо ҳаммаслакони 
хоинаш тамоми пешрафт ва оромиро дар 
кишвар нодида гирифта, хостанд, ки тӯли 
ин солҳо табаддулот ташкил намоянд ва 
сохтори конститусионии мамлакатро сар-
нагун сохта, аз нав ҷомеаро ба гирдоби 
татбиқсозии андешаҳои ботили худ равона 
намоянд.

Таърихи фаъолияти террористонаи 
ТЭТ ҲНИ нишон медиҳад, ки ин таш-

килоти экстремистию террористӣ аз 
ибтидои таърихи пайдоиши худ то ку-
нун бо созмонҳои террористӣ робитаи 
қаввии ҳамкорӣ дорад. Аз ҷумла дар 
тӯли солҳо ҳамкориҳои ТЭТ ҲНИ бо 
ташкилотҳои террористии “Ихвон - ул 
- муслимин”, “Давлати исломии Ироқу 
Шом”, “Ҷамоати Ансоруллоҳ”, “Ҳаракати 
исломии Ӯзбекистон”, “Таҳрики толибони 
Покистон” ва ғайра ифшо гардид. Ҳамин 
раванд террористона буд, ки на танҳо дар 
Тоҷикистон, балки дар соири давлатшҳои 
аврупоию осиёӣ фаъолияти ТЭТ ҲНИ чун 
ташкилоти террористӣ мамнуъ эълон кар-
да шудааст. Ҳатто худи Кабирӣ фаъолияти 
террористонаи худро зимни суханронии 
ахираш эътироф карда, қайд намуд, ки: 
“Ҳамаи нерӯҳои мухолифи дар хориҷ буда 

шомили рӯйхати созмонҳои террористӣ ва 
экстремистӣ шудаанд. Аз ҷумла, ҳам ҳизби 
мо ва ҳам ПМТ, ки 2 сол пеш дар Аврупо 
ташкил шуд”.

Агарчӣ имрӯз Кабирию ҳамтоёнаш 
худро дар Аврупо аврупоӣ муаррифӣ ме-
кунанду аз худ як демократи асил метаро-
шанд, вале ҳеҷ гоҳ халқи тоҷик фаромӯш 
намекунад, ки аъзоёни ТЭТ ҲНИ бо исти-
фода аз исломи ноб кишварро ба ҷанги 
шаҳрвандӣ кашиданд. Маҳз аъзоёни ху-
рофотпарасти ТЭТ ҲНИ буданд, ки бо 
истифода аз эҳсосоти динӣ ва арзишҳои 
муқаддаси динӣ рӯи сиёсати хоинона ва 
ғализи худ парда пӯшониданд.

Кабирӣ хуб медонад, ки ин ҳама фире-
би шабонарӯзиаш ҷое ба кор намеравад. 
Чун мардуми тоҷик бо такя ба хиради аза-
лии худ саривақт ҳадафҳои харобиовари 
Кабирию ҳамсафонашро дарк намуда, 
хуб медонанд, ки амалҳои зишти ин таш-
килоти террористӣ фориғ аз арзишҳои 
диниву дунявӣ буда, талоши онҳо танҳо 
ба хотири қонеъ кардани нафси худ, ҷамъи 
сарват ва амалисозии нақшаҳои хоҷагони 
хориҷиашон мебошад.

Моро зарур аст, ки барои ҳифзи 
арзишҳои миллӣ, нигоҳдории беҳтарин 
ва ноёбтарин арзиш - оромию амни-
яти сартосарӣ тамоми қувваи зеҳнию 
ҷисмонии худро равона сохта, татбиқгари 
сиёсати дурбинона ва хирадмандонаи 
Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои 
миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бошем.

ДАВЛАТЗОДА Х., 
КАРИМЗОДА Р., 

кормандони Академияи идора-
кунии давлатии назди Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон

БЕЧОРАНОЛЇ ВА ГАДОИИ НАВБАТИИ КАБИРЇ
Ин бор ӯ сулҳу амниятро дар Тоҷикистон иштибоҳи аввалини худ хонд

НАМОИШИ ФИЛМИ «ХИЁНАТ» 
ДАР АКАДЕМИЯИ ИДОРАКУНИИ ДАВЛАТЇ

Дар толори Академияи идора-
кунии давлатии назди Президен-
ти Ҷумҳурии Тоҷикистон филми 
ҳуҷҷатии “Хиёнат” барои устодон, 
кормандон ва донишҷӯёну маги-
стратон намоиш дода шуд.

Дар филм ҳадафу мақсадҳои нопоки 
аъзои ташкилоти террористии собиқ 
ҳизби наҳзати исломӣ, ки фаъолияти он 
дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мамнӯъ аст, 
бо далелҳои раднашаванда пешниҳоди 
ҳозирин гардонида шуд.

Устодон, кормандон ва донишҷӯёну 
магистрантон зимни тамошои филми “Хиё-
нат”, ки аз рӯи далелҳои шайъӣ ба навор 
гирифта шудааст, маълумоти бештар дар 
бораи ниятҳои муғризона ва ҳадафҳои 
хиёнаткоронаи аъзоёнии ташкилоти тер-
рористии ҲНИ ба худ гирифтанд.

Чуноне аз рафти филми мазкур маълум 
гардид, хоинони миллат бо амалҳои зишту 
террористӣ, қатлу куштор, ранҷу ситам ба 
мардуми бегуноҳ, ғорату гаравгонгирӣ, аз 
байн бурдани равшанфикрони миллат ва 
амсоли ин амалҳои нопоки худ Ҷумҳурии 
навтаъсиси Тоҷикистонро барои пиёда 
сохтани ҳадафҳои хоҷагони хориҷиашон 
ба коми ҷанги шаҳрвандӣ кашиданд.

Тамошои саҳнаҳои гуногуни филми 
“Хиёнат” ҳар як инсони соҳибақлу бохи-
радро водор менамояд, ки аз ин аъмоли 
афроди хиёнатпеша сабақ гирад ва саъю 
талош намояд, ки худ ва дигарон боиси 
чунин бадбахтиҳо нагарданд.

Филми мазкур нишон медиҳад, ки он 
чӣ дар даврони ҷанги шаҳрвандӣ ба сари 
миллати тоҷик аъзоёнии ташкилоти терро-
ристии ҲНИ овардаанд, ҳамчун як амали 
хоинона ва зиддиинсонӣ нобахшиданӣ 
буда, бояд маҳкум карда шавад.


