
Ҳамватанони азиз!
Муҳтарам аъзои Маҷлиси миллӣ ва 

вакилони Маҷлиси намояндагон!
Ҳозирини гиромӣ!
Дар ин лаҳзаҳои пурифтихор бо ка-

моли эҳтиром ва муҳаббату садоқати 
фарзандӣ ба тамоми мардуми шарифи 
Тоҷикистон ва ҳамватанони бурунма-
рзиамон, ки рӯзи 11 октябри соли равон 
дар чорабинии бисёр муҳимми сиёсӣ 
– интихоботи Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон эътиқоду бовари бузург 
зоҳир намуда,  сарнавишти х уд ва 
тақдири мамлакатро ба дӯши ман вогу-
зор карданд, сипоси бепоён ва миннат-
дории самимӣ баён менамоям.

Ҳамчунин, бо эҳтироми бениҳоят 
бузург изҳор медорам, ки ман ҳамчун 
як фарзанди халқи азизи Тоҷикистон 
ҳанӯз аз рӯзҳои аввали фаъолияти худ 
дар мансаби Роҳбари давлат аз пушти-
бонии самимии мардуми шарафманди 
кишвар, дуои хайри падарону модарон, 
собиқадорону пирони рӯзгор ва мах-
сусан, дастгирии фаъолонаи ҷавонони 
ватандӯсту бонангу номус рӯҳу нерӯи 
тоза гирифта, дар ҷодаи рафъи муш-
килоти ниҳоят сахту сангини сиёсӣ 
ва иқтисодиву иҷтимоии кишвар бо 
иродаи мустаҳкам ва азми қавӣ қадам 
мегузоштам.

М а н  а з  м а р д у м и  а з и з и 
Тоҷикистон як ҷаҳон сипосгу-
зорам, ки заҳмату талошҳои 
маро бо иштироки фаъолонаи 
худ қадрдонӣ карда, муҳаббату 
самимияти нисбат ба ман до-
штаашонро бо додани раъйи хеш 
исбот намуданд.

Ин муҳаббату самимияти халқи ази-
зам маро водор месозад , ки ба хоти-
ри ободии Тоҷикистон, оромии Ватан 
ва осоиши ҳар як хонадони кишвар 
даҳчанд заҳмат кашам.

Имрӯз хуб дарк мекунам, ки ихло-
су эътимоди мардум масъулияти маро 

барои ба ҷо овардани рисолати бузур-
ги давлатдорӣ, яъне роҳбарӣ кардани 
давлати соҳибистиқлоли Тоҷикистон, 
ҳифзи с улҳу оромӣ, с уботи сиёсӣ, 
ваҳдати миллӣ, таъмин намудани фаъо-
лияти муназзаму босамари рукнҳои 
давлатдорӣ, амнияти ҷомеа ва дав-
лат, волоияти қонун, рушди бомаро-
ми иқтисодиву иҷтимоии кишвар ва 
муҳимтар аз ҳама, боз ҳам беҳтар гардо-
нидани шароити зиндагиву рӯзгори со-
кинони мамлакат бамаротиб меафзояд.

Ман имрӯз садҳо маротиба шукро-
на мекунам, ки сазовори эътимоду бо-
вари халқи азизам ҳастам ва барои ин 
эътиқоду ихлоси бузург ва дастгириву 
дуои хайри падарону модарон дар назди 
тамоми мардуми шарифи Тоҷикистон 
сари таъзим фуруд меорам.

Ман ҳамаи шумо - халқи азизам 
ва хурду бузурги Тоҷикистонро 
сидқан дӯст медорам ва то на-
фаси вопасин ба шумо содиқона 
хизмат мекунам.

Мехоҳам як нуктаи бисёр муҳимро бо 
ифтихору қаноатмандӣ изҳор намоям: дар 
фосилаи ҳамагӣ ҳафт моҳ баргузор гарди-
дани ду чорабинии муҳимми сиёсӣ, яъне 
интихоботи вакилони Маҷлиси намоян-
дагон ва маҷлисҳои маҳаллии вакилони 
халқ ва махсусан, интихоботи Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон бори дигар собит 
намуд, ки дар ҷомеаи имрӯзаи Тоҷикистон 
фазои комили ҳамдигарфаҳмӣ, ваҳдати 
миллӣ, садоқат ба ормонҳои таърихии 
халқи куҳанбунёди тоҷик, пойдории 
сулҳу субот ва фарҳанги баланди сиёсии 
шаҳрвандӣ ба нерӯи воқеан бузург табдил 
ёфтааст.

Ин падидаи нек маро ба ояндаи ду-
рахшони Тоҷикистони маҳбубамон ва 
зиндагии осудаи халқи азизам умедвору 
дилпур месозад ва эътимоди маро барои 
фардои орому босуботи давлат ва мар-
думи кишвар боз ҳам қавӣ мегардонад.

Дар ҳафт соли охир ҷиҳати расидан 
ба ҳадафҳои олии давлат ва дар навбати 
аввал, бо мақсади муҳайё намудани ша-
роити арзандаи зиндагӣ барои мардуми 
кишвар хеле корҳои назаррас ба анҷом 
расонида шуданд.

Ҳоло мехоҳам баъзеи онҳоро мухта-
сар хотирнишон намоям.

Дар солҳои 2013-2020 ҳаҷми воқеии 
маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ беш аз ду ба-
робар афзуда, суръати миёнаи солонаи 
рушди он ба 7 фоиз баробар гардид.

Маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ ба ҳар як 
сокини мамлакат 1,7 баробар, даромади 
пулии аҳолӣ беш аз 2 баробар ва музди 
меҳнати миёнаи як корманд 2,4 баробар 
афзоиш ёфт.

Зиёда аз як миллион ҷойи корӣ таъсис 
дода шуда, шумораи шаҳрвандоне, ки ба 
муҳоҷирати меҳнатӣ мераванд, аз 1 мил-
лиону 100 ҳазор то 460 ҳазор нафар, яъне 
дуюним баробар кам карда шуд.

Дар  нат и ҷаи  ама л ӣ  гард и д ан и 
санадҳои стратегӣ сатҳи камбизоатӣ 
аз 38,3 фоизи соли 2013 то 26,3 фоиз 
дар соли 2020, яъне 12 фоиз паст шуда, 
дарозумрии миёнаи шаҳрвандон аз 73 
то 75 сол боло рафт.

Дар ин лаҳзаҳои воқеан хотирмони 
таърихӣ ба тамоми саноатчиёну сохт-
мончиён, инчунин, соҳибкорони бо-
нангу номус ва шахсони саховатпеша 
барои заҳмати содиқона ва ташаббусҳои 
ватандӯстонаашон, ки боиси рушди соҳаҳои 
саноату сохтмон, ободии шаҳру деҳоти мам-
лакат, ташкили ҷойҳои нави корӣ ва беҳтар 
шудани шароити зиндагии мардум гардид, 
изҳори миннатдорӣ менамоям.

Ҳамчунин, хотирнишон месозам, ки 
дар натиҷаи пешбурди сиёсати сама-
рабахши молияи давлатӣ дар ин давра 
ҳаҷми умумии даромади буҷети давлат 
ду баробар зиёд шуд.

Ба соҳа ҳои г у ног у ни иқтисоди 
миллӣ аз ҳисоби ҳамаи сарчашмаҳои 
маблағгузорӣ беш аз 100 миллиард 
сомонӣ сармоя, аз ҷумла 30 миллиард 
сомонӣ сармояи мустақими хориҷӣ ҷалб 
гардид.

Дар давраи зикршуда муассисаҳои 
таҳсилоти миёнаи умумӣ барои 245 
ҳазор хонанда, муассисаҳои тандурустӣ 
бо 9 ҳазор кат ва манзили истиқоматӣ 
ба масоҳати 9 миллион метри мураббаъ 
сохта, ба истифода дода шуданд.

(Давомаш дар саҳ.2-3)
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Дар ин давра беш аз 1500 ки-
лометр роҳҳои мошингард, 190 
пул, 50 километр роҳи оҳан бунёд 
гардида, имкониятҳои транзитии 
кишвар тавсеа пайдо карданд.

Дар ҳафт соли охир ба соҳаи 
энергетикаи кишвар ҷиҳати 
таҷдиди иқтидорҳои амалку-
нанда ва бунёди иқтидорҳои 
нав беш аз 32 миллиард сомонӣ 
равона карда шуд.

Аз ҷумла бо саъю талоши 
Ҳукумати мамлакат ва даст-
гириву за ҳмати содиқонаи 
мардуми кишвар мо дар роҳи 
расидан ба ҳадафи стратегии 
худ – истиқлоли энергетикӣ 
боз як қадами бузургу усту-
вор гузоштем, яъне ду агре-
гати нерӯ гоҳи барқи обии 
«Роғун»-ро ба истифода супо-
ридем, ки ин рӯйдод дар таъри-
хи навини Тоҷикистон яке аз 
дастовардҳои муҳим гардид.

Дар натиҷа ҳаҷми умумии 
истеҳсоли нерӯи барқ дар мам-
лакат ба 21 миллиард киловатт 
- соат расид ва маҳ дудияти 
интиқоли он дар фасли зими-
стон бартараф карда шуд.

Бо мақсади беҳтар намудани 
вазъи иҷтимоиву иқтисодии 
минтақаҳои кишвар, бо шуғли 
пу рма ҳс ул таъмин кардани 
аҳолӣ ва баланд бардоштани 
фаъолнокии иқтисодии сокино-
ни мамлакат солҳои 2019-2021 
“Солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва 
ҳунарҳои мардумӣ”, инчунин, 
давраи омодагӣ ба таҷлили са-
зовори 30-солагии истиқлоли 
давлатӣ эълон карда шуданд.

Дар доираи иқдомоти зикр-
шуда то моҳи сентябри соли 
2021 дар шаҳру ноҳияҳои ки-
швар беш аз 25 ҳазор иншо-
оти иҷтимоиву истеҳсолӣ ва 
сайёҳӣ бунёд ва ба истифода 
супорида мешавад, ки ин боиси 
ташкили даҳҳо ҳазор ҷойи нави 
корӣ ва ҳалли бисёр мушкилоти 
иҷтимоии аҳолӣ мегардад.

Б о  в у ҷ у д и  ҳ а м а 
дастовардҳои зикргар-
дида, мехоҳам хотирни-
шон созам, ки мо ҳанӯз 
дар оғози марҳалаи бисёр 
муҳимми рушди устувори 
иқтисодиву иҷтимоии ки-
швар ва раванди ободонии 
Ватани азизамон қарор 
дорем ва барои амалӣ на-
мудани нияту нақшаҳои 
некамон бояд боз ҳам беш-
тар ва содиқона заҳмат 
кашем.

Дар ҳафт соли оянда бо 
роҳи истифодаи самарано-
ки захираҳои миллӣ ва тамо-
ми имкониятҳо мо бояд ба 
истиқлоли комили энергетикӣ 
ноил гардем, Тоҷикистонро аз 
бунбасти коммуникатсионӣ 
пурра раҳоӣ бахшида, ба кишва-
ри транзитӣ табдил диҳем.

Дар ин муддат мо бояд ба 
ҳадафи дигари стратегӣ – ҳифзи 
амнияти озуқаворӣ наздик ша-
вем, раванди саноатикунонии 
босуръатро, ки ба ташкили 
садҳо ҳазор ҷойи нави корӣ 
ва кам гардидани муҳоҷирати 
меҳнатӣ мусоидат мекунад , 
густариш бахшем.

Дар навбати аввал , моро 
зарур аст, ки тавассути вусъат 
бахшидани татбиқи “Страте-
гияи миллии рушди Ҷумҳурии 
Тоҷикистон барои давраи то со-
ли 2030” нисбат ба имрӯз беҳтар 
гардонидани сатҳу сифати зин-
дагии мардумро таъмин намоем, 
зеро ҳар як фарди кишвар сазо-
вори зиндагии шоиста ва ҳаёти 
осудаву арзанда мебошад.

Дар ҳафт соли оянда дар бах-
ши иқтисодӣ ба се вазифаи асосӣ 
- бо роҳи баланд бардоштани 
гуногунсамтиву рақобатнокии 
иқтисоди миллӣ таъмин наму-
дани рушди устувор, афзоиш 
додани ҳиссаи табақаи миё-
наи аҳолӣ ва расидан ба сатҳи 
рушди иҷтимоиву иқтисодии 
кишварҳои даромадашон миёна 
афзалият дода мешавад.

Дар ин раванд, тавассути са-
ноатикунонии босуръати ки-

швар сифати рушди иқтисоди 
миллӣ таъмин гардида, дастги-
рии соҳибкориву сармоягузорӣ 
густариш дода мешавад.

Дар ҳафт соли оянда мо 
бояд афзоиши ҳаҷми маҷмӯи 
маҳсулоти дохилии кишварро 
то ду баробар ва ҳиссаи табақаи 
миёнаи аҳолиро ба 45 фоиз рас-
онида, сатҳи камбизоатиро то 15 
фоиз коҳиш диҳем.

Мо,  б о  д ар назардо ш т и 
ру шд и иқтисод иёт,  барои 
ҳалли саривақтии масъалаҳои 
иҷтимоии аҳолӣ ва фароҳам 
овардани шароити зиндагии 
арзандаи мардум, аз ҷумла бо 
роҳи мунтазам таъсис додани 
ҷойҳои нави корӣ, зиёд наму-
дани ҳаҷми даромадҳои пулии 
аҳолӣ, баланд бардоштани музди 
меҳнати кормандон, нафақа ва 
стипендияҳо тадбирҳои зарурӣ 
меандешем.

Сифати хизматрасонӣ дар 
соҳаи илму маориф, тандурустӣ 
ва ҳифзи иҷтимоии а ҳолӣ 
тадриҷан баланд бардошта шу-
да, ба ин соҳаҳо аз ҳисоби ҳамаи 
сарчашмаҳои маблағгузорӣ, 
бо дарназардошти нафақа ва 
суғуртаи иҷтимоӣ, зиёда аз 123 
миллиард сомонӣ равона мегар-
дад.

Сатҳи дастрасии аҳолии ки-
швар ба маводи ғизоӣ беҳтар 
гардонида, вобастагии иқтисоди 
кишвар аз воридоти молҳои 
озуқа кам карда мешавад.

Дар робита ба ин, ба кишо-
варзони мамлакат, ки тавассути 
баланд бардоштани маданияти 

заминдорӣ ва истифодаи самара-
ноки замин ба хотири афзун наму-
дани истеҳсоли маҳсулот, фаровон 
гардонидани бозори истеъмолӣ 
ва таъмин кардани аҳолӣ бо ма-
води ғизоӣ, яъне ҳифзи амнияти 
озуқавории кишвар софдилона 
заҳмат мекашанд, миннатдорӣ 
баён менамоям.

Мо  та с м и м  до р е м ,  к и 
ислоҳотро дар самти таъмин 
намудани рушди соҳибкорӣ ва 
фароҳам овардани фазои мусо-
иди сармоягузорӣ идома бах-
шида, ташаббусҳои созандаи 
соҳибкоронро минбаъд низ 
ҳаматарафа дастгирӣ ва ҳуқуқу 
манфиатҳои онҳоро ҳимоя ку-
нем ва низоми маъмурикунонии 
андозро такмил диҳем.

Аз ҷониби низоми бонкии 
кишвар барои рушди соҳаҳои 
мухталифи иқтисодиву иҷтимоӣ 
дар ҳафт соли оянда беш аз 100 
миллиард сомонӣ қарз ҷудо кар-
да, ин нишондиҳанда нисбат ба 
ҳафт соли гузашта якуним баро-
бар афзоиш дода мешавад.

Мо барои расидан ба ҳадафи 
чоруми стратегӣ, яъне саноа-
тикунонии босуръати кишвар 
ба рушди соҳаҳои саноати 
маъдан, металлургияи ранга, 
мошинсозӣ, саноати сабук , 
хӯрокворӣ ва дорусозӣ афзалият 
дода, барои коркарди ҳарчи бе-
штари ашёи хом, афзоиш додани 
ҳаҷми истеҳсоли молу маҳсулоти 
рақобатноки ивазкунандаи во-
ридот ва ба содирот нигарони-
дашуда ҳамаи тадбирҳои зарури-
ро роҳандозӣ мекунем.

Дар ҳафт соли оянда бо 
мақсади густариш бах-
шидани корҳо дар самти 
таъмини истиқлоли энер-
гетикии кишвар мо сох-
тмони нерӯгоҳҳои барқи 
обӣ ва хатҳои интиқоли 
б а р қ и  о ғ о з г а р д и д а , 
т а ҷ ди ди  н е р ӯгоҳ ҳои 
барқи обии амалкунанда 
ва бунёди иқтидорҳои на-
ви истеҳсоли нерӯи барқро 
идома мебахшем.

Тибқи арзёбии коршиносони 
байналмилалӣ ҳоло Тоҷикистон 
аз рӯи фоизи истеҳсоли “энерги-
яи сабз” дар қатори шаш кишва-
ри пешсафи сайёра ҷой дошта, 
баъди пурра ба истифода додани 
нерӯгоҳи барқи обии “Роғун” 
дар қатори чоргонаи аввали 
кишварҳои мазкур қарор меги-
рад, яъне мавқеи Тоҷикистон 
боз ду зина боло меравад.

Б а  и н  в а с и л а ,  с а ҳ м и 
Тоҷикистон дар беҳдошти ва-
зъи экологии минтақа ва сайёра 
вобаста ба коҳиш додани ҳаҷми 
партови газҳои гулхонаӣ зиёд 
гардида, дар кишвар барои руш-
ди “иқтисоди сабз” заминаи боз 
ҳам мусоид фароҳам оварда ме-
шавад.

Ҷи ҳ ат и васеъ намудани 
ҷуғрофияи ҳамлу нақли молу 
маҳсулот ва баланд бардошта-
ни сифати хизматрасониҳои 
нақлиётӣ дар ҳафт соли оянда 
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мо 1500 километр роҳҳои мо-
шингарди сатҳи байналмилалӣ 
бунёд мекунем.

Бо истифода аз имкониятҳои 
м а вҷ уд а и  к и ш в ар,  р у ш д и 
ҳунармандӣ, аз ҷумла ҳунарҳои 
мардумӣ ва соҳаи сайёҳӣ, ба-
хусус, сайёҳии экологӣ, табо-
бативу солимгардонӣ, таъри-
хиву этнографӣ ва фарҳангӣ, 
кӯҳнавардӣ ва дигар намудҳои 
сайёҳӣ, инчунин, таъсиси ин-
фрасохтори соҳа таъмин карда 
мешавад.

Барои таъмин кардани рушди 
устувори иҷтимоиву иқтисодӣ 
ва баланд бардоштани сатҳи 
некӯаҳволии мардум мо дар 
оянда низ тамоми захираву 
имкониятҳоро ҷиҳати ташки-
ли инфрасохтори муосир дар 
деҳоти кишвар сафарбар мена-
моем.

Қобили зикр аст, ки ҳоло ша-
рикии давлат бо бахши хусусӣ ва 
муносибати Ҳукумати мамлакат 
бо ташкилотҳои байналмилалии 
молиявӣ ва шарикони рушд дар 
сатҳи хубу созанда қарор дорад 
ва мо ҳамкориҳои судмандро 
бо онҳо минбаъд низ густариш 
медиҳем.

Ҳамватанони азиз!
Ҳозирини гиромӣ!
Бо дарназардошти он, ки 

илму маориф соҳаҳои калидии 
сиёсати иҷтимоии давлат маҳсуб 
меёбад, мо ислоҳотро дар ин 
самт идома дода, пояҳои модди-
ву техникии ин соҳаҳоро таҳким 
мебахшем ва мақоми омӯзгорро 
дар ҷомеа минбаъд низ баланд 
мебардорем.

Дар ҳафт соли оянда ба-
рои боз ҳам беҳтар на-
мудани солимии ҷомеа 
т а м о м и  т а д б и рҳ о и 
зарурӣ амалӣ гардида, 
маблағгузории соҳаҳои 
тандурустӣ ва хизматра-
сонии иҷтимоӣ мунтазам 
зиёд карда мешавад.

Бо истифода аз фурсат, ба 
тамоми кормандони соҳаи 
тандурустӣ, махсусан, ба табибон 
ва ҳамшираҳои шафқат, ки дар 
давраи бисёр мушкили пандеми-
яи коронавирус ба хотири ҳифзи 
саломатии мардуми Тоҷикистон 
ва табобати беморон шабонарӯзӣ 
ва ҷасуронаву содиқона заҳмат ка-
шиданд ва имрӯз низ софдилона 
фаъолият карда истодаанд, мин-
натдориву сипос баён менамоям.

Дар оянда ҷиҳати беҳтар на-
мудани имкониятҳои шуғл барои 
занон, шахсони маъюб ва гурӯҳҳое, 
ки имконияти маҳдуд доранд, 

барномаҳои махсус таҳия ва қабул 
гардида, истеҳсоли воситаҳои тех-
никии тавонбахшӣ барои онҳо 
васеъ ба роҳ монда мешавад.

Доир ба ҳифзи иҷтимоии яти-
мону маъюбон, оилаҳои бесаро-
бону камбизоат ва дигар гурӯҳҳои 
осебпазиру ниёзманд тадбирҳои 
иловагӣ амалӣ карда мешаванд.

Бо дарназардошти он, ки мо 
фарҳангро ҳастии миллат ва яке 
аз роҳҳои асосии баланд бардо-
штани сатҳи маърифати мардум 
эълон кардаем, дар ҳафт соли оянда 
ҷиҳати рушди маънавиёти ҷомеа, 
забони давлатӣ, фарҳанг, санъ-
ату мусиқӣ, театр, кино, ҳифзи 
ёдгориҳои таърихӣ, иттилоот ва 
баланд бардоштани завқи зебои-
парастии шаҳрвандон тадбирҳои 
мушаххасро амалӣ менамоем ва 
барои истеъдодҳои ҷавон шароити 
арзанда муҳайё мекунем.

Мо ба масъалаи тарбияи 
ҳамаҷонибаи ҷавонон ҳамчун сам-
ти муҳимтарини сиёсати давлат 
диққати аввалиндараҷа дода, дар 
ҳафт соли оянда мақсад дорем, ки 
ташаббусҳои созандаи ҷавононро 
ҳамаҷониба дастгирӣ карда, до-
ир ба оммавигардонии варзиш 
ва тарзи ҳаёти солим як силсила 
тадбирҳои иловагиро роҳандозӣ 
намоем.

Масъалаи тарбияи кадрҳо 
аз ҳисоби ҷавонон ва дар ҳамаи 
зинаҳои хизмати давлатӣ ҷобаҷо 
намудани онҳо дар сархати фаъо-
лияти мо қарор хоҳад дошт.

Мо ният дорем, ки дар ҳафт 
соли оянда беш аз 540 ҳазор на-
фар ҷавонони мамлакатро барои 
гирифтани маълумоти олӣ ба 
муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ 
қабул карда, то 40 ҳазор нафар 
ҷавонони болаёқату боистеъдодро 
ба муассисаҳои таҳсилоти олии 
касбии кишварҳои пешрафтаи дунё 
фиристода, барои соҳаҳои гуногу-
ни иқтисоди миллиамон кадрҳои 
баландихтисос тайёр намоем.

Мо ба ҷавонони давро-
ни истиқлол эътимоди 
бузург дорем ва барои 
онҳо тамоми шароиту 
имкониятҳои зарури-
ро фароҳам месозем, ки 
ҷавонони мо ҳамчун насли 
ояндасоз зимоми фардои 
давлат, Ватан ва халқи 
худро ба даст гиранд, са-
рзамини аҷдодиро соҳибӣ 
кунанд, онро обод созанд, 
яъне кори моро ба хо-
тири пешрафту ободии 
Тоҷикистони маҳбубамон 
идома диҳанд.

Имрӯз занон дар тамоми 
соҳаҳои иқтисоди миллӣ ва 
хизмати давлатӣ нақши бисёр 
арзишманд доранд ва мо дар 
оянда барои онҳо шароити 
ҳарчи беҳтар муҳайё мекунем 
ва ташаббусҳои занону бону-
вони мамлакатро ҳамаҷониба 
дастгирӣ менамоем.

Ба хотири боз ҳам баланд бар-
доштани мақоми иҷтимоии за-
нон ва васеъ намудани фаъолия-
ти онҳо дар соҳаҳои иқтисодиёт 
“Стратегияи миллии фаъолгардо-
нии нақши занон дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон барои солҳои 2021-
2030” - ро таҳия ва амалӣ ме-
созем.

Ҳозирини гиромӣ!
Дар даврони соҳибистиқлолӣ 

Тоҷикистон бо сиёсати хориҷии 
сулҳҷӯёна ва мутавозини “дарҳои 
кушода” ба ҳайси шарики бо-
эътимоду хайрхоҳ дар арсаи 
байналмилалӣ мақому ман-
залати шоиста пайдо намуда, 
ҳамчун яке аз кишварҳои та-
шаббускор дар ҳалли як қатор 
мушкилоти глобалӣ, бахусус, 
масоили мубрами амният, обу 
энергетика, ҳифзи муҳити зист 
ва тағйирёбии иқлим эътироф 
гардид.

Шиддат гирифтани рақобату 
бархӯрдҳои тиҷоратӣ, низоъҳои 
мусаллаҳона дар минтақаҳои гу-
ногуни олам, вусъат пайдо кар-
дани терроризму ифротгароӣ, 
тағйирёбии иқлим ва ба тав-
ри бесобиқа афзоиш ёфтани 
бемориҳои нави сироятӣ дар 
миқёси сайёра собит месозад, 
ки инсоният ҳанӯз ҳам рӯ ба рӯи 
таҳдиду хатарҳои замони муо-
сир осебпазир аст ва ба тақвияти 
ҳамкориву ҳамгироӣ ниёз дорад.

Ба ин манзур, мо минбаъд 
низ муносибатҳои дӯстона ва 
ҳамкориҳои судмандро бо ҳамаи 
кишварҳои олам ва пеш аз ҳама, бо 
кишварҳои ҳамсоя, инчунин, шари-
кони стратегиамон густариш дода, 
робитаҳоямонро бо онҳо ҷиҳати 
таъмин намудани манфиатҳои 
миллии кишвар дар дурнамои 
миёнамуҳлат ва дарозмуддат ва бо 
дарназардошти воқеиятҳои дав-
рони муосир дар чорчӯбаи ташки-
лоту созмонҳои байналмилаливу 
минтақавӣ вусъат мебахшем.

Ҳамватанони азиз!
Таъмини волоияти қонун ва 

тартиботи ҳуқуқӣ, ҳифзи ҳуқуқу 
озодиҳои инсон ва мубориза бар 
зидди ҷинояткорӣ, аз ҷумла тер-
роризму экстремизм, ҷиноятҳои 
киберӣ, қочоқи маводи мухаддир, 
силоҳ ва дигар ҷинояткориҳои му-
ташаккили фаромиллӣ, таъмини 
амнияти давлату ҷомеа ва ҳифзи 
истиқлоли давлатӣ ба сифати вази-

фаи асосии давлат боқӣ мемонад.
Зеро амалишавии мақсадҳои 

стратегии мо, корҳои созанда-
ву ободгарона ва пешрафту 
тараққиёти кишвар маҳз дар фазои 
орому осоишта, ваҳдату сарҷамъӣ 
ва адолату қонуният имконпазир 
мебошад.

Ман ба тамоми сарбозону аф-
сарони Қувваҳои Мусаллаҳ ва кор-
мандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқи 
мамлакат - фарзандони ҷасуру 
ҷоннисор ва далеру шуҷои Ватан 
барои хизмати содиқона ва саҳми 
бузургашон дар барқарорсозии 
сохти конститутсионӣ, сулҳу 
оромӣ, ҳифзи марзу буми аҷдодӣ, 
истиқлолу озодии Тоҷикистони 
маҳбубамон, таъмин намудани тар-
тиботи ҷамъиятӣ ва қонуният, яъне 
волоияти қонун самимона миннат-
дориву сипос баён менамоям.

Вазъияти зудтағйирёбандаи 
минтақа ва ҷаҳон, аз ҷумла тавсеа 
пайдо кардани фаъолияти таш-
килоту гурӯҳҳои террористиву 
экстремистӣ моро водор месозад, 
ки сохтор ва фаъолияти Қувваҳои 
Мусаллаҳ ва мақомоти ҳифзи 
ҳуқуқро такмил диҳем, заминаҳои 
моддиву техникии онҳоро тақвият 
бахшем ва омодабошии доимии 
ҳайати шахсии сохторҳои низомӣ 
ва мақомоти ҳифзи ҳуқуқро барои 
ҳимояи марзу буми кишвари ази-
замон ва амнияти давлату ҷомеа 
таъмин созем.

Ҳамчунин, бо эътимоди ко-
мил иброз медорам, ки нақшаҳои 
барои ҳафт сол пешбиникардаи 
мо барои рушди устувору бе-
майлони Тоҷикистони азизамон 
дар даҳсолаҳои оянда заминаи 
мустаҳкам мегузоранд.

Мо дар ҷараёни татбиқи 
барномаҳои худ тав-
сияву пешниҳодҳои ди-
гар ҳизбҳои сиёсӣ ва 
номзадҳои онҳоро, ки ба 
манфиати иқтисодиву 
иҷтимоии давлат ва мар-
думи кишвар мебошанд, ба 
эътибор мегирем.

Ман имрӯз низ бо эътимоди 
қавӣ изҳор медорам, ки рисолати 
худро дар мансаби Президенти 
мамлакат дар ҳафт соли оянда танҳо 
бо пуштибонӣ ва такя ба халқи ази-
зам идома медиҳам.

Ман ба мардуми шарифи 
Тоҷикистон аҳди ҷавонмардӣ 
медиҳам, ки тамоми ҳастии худро 
дар роҳи ҳифзи истиқлолу озодӣ, 
сулҳу оромӣ, суботи комилу пой-
дори сиёсӣ, сарҷамъии миллат, 
ваҳдати миллӣ ва пешрафту ободии 
Тоҷикистони азизу маҳбубамон 
мебахшам.

Барои ман истиқлолу озодии Ва-
тани азизам, сулҳу оромӣ ва суботи 
сиёсии кишвари маҳбубам, ваҳдати 
миллӣ ва иттиҳоду сарҷамъии 
халқи бузургворам аз ҷумлаи 
муқаддасоти азизтарин мебошад.

Бори дигар сипосу миннатдо-
рии самимӣ ва садоқату вафодо-
рии фарзандии худро ба сарзамини 
муқаддасам, халқи бузургворам ва 
ҳар фарди Ватани ба ҷон бароба-
рам - Тоҷикистон сидқан изҳор 
медорам.

Ман аз х у рду бу зу рги 
Тоҷикистон муҳаббату самимият ва 
меҳрубонии ниҳоят зиёд дидаам ва 
ба чунин халқи азизу меҳрубон ша-
бу рӯз, содиқона, бо виҷдони пок, 
дасту дилу нияти нек ва бо тамоми 
ҳастӣ хизмат мекунам.

Итминони комил дорам, ки 
ояндаи Тоҷикистон дурахшон 
аст ва мо якҷо бо халқи азиза-
мон ва миллати фарҳангсолору 
т а м а д ду н с о з а м о н  з а ҳ м ат 
к а ш и д а ,  В ата н и  м а ҳ б у б и 
аҷдодиамонро ободу зебо ва 
пешрафтаву нерӯманд гардо-
нида, обрӯи онро дар арсаи 
байналмилалӣ боз ҳам баланд 
мебардорем.

Ман Ватани маҳбубам 
ва халқи азизамро сидқан 
ва беш аз ҷони худ дӯст 
медорам, зеро ман бо нону 
намаки халқи бузургворам 
ба ин мартаба расидаам 
ва ин нону намакро то на-
фаси вопасини ҳаётам пос 
медорам ва ба он хиёнат 
намекунам.

Савганд ба номи поки Худо, 
ба нону намаки мардуми шари-
фи Тоҷикистон, ба номи хурду 
бузурги ин диёри бостонӣ, ба 
поси хотири ҷовидонаи фа-
рзандони фарзонаи он ва ба 
ҷони қариб нӯҳуним миллион 
шаҳрвандони Ватани маҳбубам, 
ки тамоми донишу таҷриба, саъю 
талош ва ҳастии худамро фидои 
ин обу хоки муқаддас, ин халқи 
дар ҳақиқат бузургу қаҳрамон, 
соҳибмаърифат у тамад дун-
соз, меҳрубону қадршинос, 
заҳматдӯст у матинирода ва 
Тоҷикистони соҳибистиқлолу 
озод месозам.

Бигзор, хуршеди истиқлолу 
озодӣ, сулҳу суботи комил ва 
бахту саодат ба сари Тоҷикистон 
ва ҳар як хонадони мардуми ша-
рафманди он то абад нурафшон 
бошад!

Тоҷикистон, ба пеш! Ба сӯи 
қуллаҳои баланди пешрафту 
тараққиёт!

ПЕШРАФТУ ОБОДИИ ВАТАН МЕБАХШАМ
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Таҳти ин унвон рӯзҳои 
23-24 октябри соли 2020 
дар Академияи идоракунии 
давлатии назди Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон кон-
ференсияи байналмилалии 
илмӣ-амалӣ тариқи онлайн 
баргузор гардид.

Дар рӯзи аввали конференси-
яи мазкур Ғафурзода Абдухалил  
Давлаталӣ - Ректори Академияи 
идоракунии давлатии назди Пре-
зиденти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
доктори илмҳои ҳуқуқ, профес-
сор, Олимшо Меҳрӣ – мушови-
ри бахши Ёрдамчии Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба 
масъалаҳои кадрҳо, Шамахов 
Владимир Александрович – ди-
ректори Донишкадаи идораку-
нии Шимолу Ғарбии АХХ ва ХД 
назди Президенти Федератсияи 
Русия, Қосимзода Гурез Ҷурахон 
– муовини якуми директо-
ри Агентии хизмати давлатии 
назди Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, Савков Анатолий 
Петрович – иҷрокунандаи вази-
фаи президенти Академияи мил-
лии идоракунии давлатии назди 
Президенти Украина, Зейнолда-
нова Айгул Сагиндиковна – нои-
би ректори Академияи идораку-
нии давлатии назди Президенти 
Қазоқистон, Салоҳиддинов Со-
лор Аловиддинович – сардо-
ри Раёсати банақшагирӣ ва 
арзёбии барномаҳои рушди 
маҳали Кумитаи рушди маҳали 
назди Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, Кизиргулова Илгиз 
Янович – ректори Академияи 
хизмати давлатӣ ва идораку-
нии назди Сардори Ҷумҳурии 
Бошқирдистон, Гордейчик 
Александр Иванович – дирек-
тори Пажӯҳишгоҳи назария ва 
амалияи идоракунии давлатии 
Академияи идоракунии назди 
Президенти Белорус, Муртаев 
Серикбек Алпмисович – муди-
ри кафедраи Донишгоҳи давла-
тии ҳуқуқи Тошкент, Комилбек 
Амид Ёрбек – ноиби Ректор 
оид  ба илм ва инноватсияи 
АИДНПҶТ, инчунин олимо-
ну муҳаққиқони институтҳои 
илмӣ-таҳқиқотӣ аз муассисаҳои 
таҳсилотии олии касбии дохил 
ва хориҷи кишвар, ҳамзамон на-
мояндагии ҳамкорони хориҷӣ, 
ташкилотҳои байналмилалӣ, ва-
зорат ва кумитаҳои Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ширкат варзиданд. 

Конференсияи байналми-

лалии илмӣ-амалиро Ректори 
Академияи идоракунии давлатии 
назди Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, доктори илмҳои 
ҳуқуқ, профессор Ғафурзода 
Абдухалил  Давлаталӣ ифтитоҳ 
намуда, иброз доштанд , ки 
ҳукумати электронӣ имконоти 
нави идорасозии давлат мебо-
шад, ки тавассути истифода 
аз технологияи иттилоотию 
коммуникатсионӣ дар кори 
идораҳои давлатӣ ба нафъи 
шаҳрвандон сурат мегирад: 
“Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 
аз 30 декабри соли 2011 
Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон “Дар бораи кон-
сепсияи ташаккули “Ҳукумати 
электронӣ” дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон” қабул гашт, ки 
таҳияи барномаҳои электронӣ 
вобаста ба ру шди ҳамаи 
соҳаҳоро дар бар мегирад. Таш-
кил кардани ҳукумати электронӣ 
вазифаҳоро барои беҳтар на-
мудани ҳамкории мутақобила 
дар дохили мақомоти иҷроияи 
ҳокимияти давлатӣ ва идора дар 
асоси ҳуҷҷатгузории бе қоғаз, 

инчунин таъмини татбиқи 
вазифаҳои идораи давлатиро 
дар заминаи технологияҳои 
иттилоотию коммуникатсионӣ 
осон мегардонад. Татбиқи 
ҳукумати электронӣ як воситаи 
дастрас кардани иттилоот ва 
расонидани хизматҳои давлатӣ 
ба шаҳрвандон, тиҷорат, дигар 
шохаҳои давлатӣ ва коркуно-
ни давлатӣ мебошад, ки дар он 
ҳамкории мутақобилаи байни 
давлат ва дархосткунандагон 
хеле осон сурат мегирад ва аз 
технологияҳои иттилоотӣ ҳарчи 
бештар истифода мешавад,” - 
таъкид намуд Ректори Академия. 

Шамахов Владимир Александ-
рович – директори Донишкадаи 
идоракунии Шимолу Ғарбии 
АХХ ва ХД назди Президен-
ти Федератсияи Русия зимни 
суханронии хеш қайд намуд, 
ки Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 
асоси Консепсияи ташаккули 
ҳукумати электронии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон қоидаҳои ягона ба-
рои таҳрири сомонаҳои расмии 
вазорату идораҳо, мақомоти 
иҷроияи маҳаллии ҳокимияти 

давлатӣ ва мақомоти худидо-
ракунии шаҳрак ва деҳот дар 
шабакаи Интернетро таҳия на-
мудааст. Ҳамчунин Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон даҳсолаи 
дуюм аст, ки бо татбиқи 
ҳукумати электронӣ яке аз 
механизмҳои муҳими таъмини 
шаффофият ва иштироки фаъо-
ли ҷомеаи шаҳрвандиро дар ра-
ванди муқовимат ба коррупсия 
ба роҳ мондааст. Ин падидаи 
ҷадиди иҷтимоӣ ва сиёсӣ бори 
дигар собит намуд, ки Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар роҳи 
татбиқи ҳукумати электронӣ 
қадамҳои мустаҳкам гузоша 
истодааст. 

Дар рӯзи дуюми конферен-
сия бошад, олимону муҳаққиқон, 
магистрантону донишҷӯён аз 
муассисаҳои таҳсилотии олии 
касбии дохил ва хориҷи кишвар, 
аз ҷумла Академияи идораку-
нии давлатии назди Президен-
ти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Ака-
демияи идоракунии давлатии 
назди Президенти Белорусия, 
Академияи миллии идоракунии 
давлатии назди Президенти 
Украина, Донишгоҳи миллии 
Тоҷикистон, Донишгоҳи давла-
тии Хуҷанд ба номи академик 
Б. Ғафуров, Донишгоҳи давла-
тии Кӯлоб ба номи А. Рӯдакӣ, 
Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, 
бизнес ва сиёсати Тоҷикистон, 
Донишгоҳи славянии Русия ва 
Тоҷикистон ва ғайраҳо иштирок 
ва дар бораи паҳлуҳои гуногуни 
мавзӯи баррасишуда маърӯзаҳо 
намуданд.

Зимни ҳ амоиши илмӣ 
маърӯзачиён як қатор масъалаҳо, 

аз ҷумла  ҳукумати электронӣ ва 
механизмҳои таъмини шаффо-
фият дар идоракунии давлатӣ, 
идоракунии зиддибуҳронӣ: 
таҳлил, баррасӣ ва бартарафна-
моии буҳрон, модернизатсияи 
идоракунии давлатӣ ва хизмати 
давлатӣ дар шароити татбиқи 
ҳукумати электронӣ, коркард ва 
ҷорисозии методҳои идораку-
нии лоиҳавӣ дар хизмати дав-
латии шаҳрвандӣ: самаранокӣ 
ва дурнамои рушди он, асосҳои 
рушди иҷтимоӣ-иқтисодии ху-
дидораи маҳаллӣ дар шароити 
татбиқи ҳукумати электронӣ, 
татбиқи барномаҳои давлатии 
дастгирии соҳибкории хурд ва 
миёна дар шароити деҳот, таъ-
мини амнияти иттилоотӣ дар 
ҷараёни вусъати ҷиноятҳои 
киберӣ, татбиқи саривақтии 
унсурҳои ҳукумати электронӣ 
дар фаъолияти мақомоти худидо-
ракунии шаҳрак ва деҳот, роҳҳои 
такмили тафаккури техникии 
шаҳрвандон дар шароити татбқи 
ҳукумати электронӣ, истифодаи 
таҷрибаи кишварҳои пешқадам 
дар самти иқтисоди рақамӣ, 
зарурати татбиқи ҳукумати 
электронӣ дар шароити хуруҷи 
бемориҳои сироятӣ ва пандеми-
яи каронавируси навъи Covid-19, 
пешниҳоди хизматрасониҳои 
давлатӣ дар шароити пандемияи 
Covid-19 ва нақши шабаки ягонаи 
иттилоотӣ дар шарикии иҷтимоии 
мақомоти ҳокимияти давлатӣ 
мақомоти худидораи маҳаллӣ ва 
бахши хусусиро баррасӣ наму-
данд.

Насиба МАҲМАДОВА,
"Сарвар ва миллат"

МАСЪАЛАЊОИ МУЊИМИ ИДОРАКУНИИ ДАВЛАТЇ ВА ХИЗМАТИ 
ДАВЛАТЇ ДАР ШАРОИТИ ТАТБИЌИ ЊУКУМАТИ ЭЛЕКТРОНЇ
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Таҳти ин унвон бахши-
да ба ҷашни 30 - солагии 
Истиқлоли давлатӣ дар Ака-
демияи идоракунии давлатии 
назди Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон Конференсияи 
байналмилалии илмӣ-амалӣ 
тариқи анъанавӣ ва онлайн 
баргузор гардид.  

Дар конференсияи маз-
кур олимону мутахассисони 
соҳа аз Маҷлиси намояндаго-
ни Маҷлиси Олии Ҷумҳурии 
То ҷ и к ис то н ,  ваз о рат ҳ о и 
корҳои хориҷӣ, маориф ва 
илм, рушди иқтисод ва сав-
до, фарҳанг, Кумитаи руш-
ди сайёҳии назди Ҳукумати 
ҷумҳурӣ, Агентии хизмати 
давлатии  назди Президен-
ти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
Маркази тадқиқоти стра-
тегии назд и Президенти 
Ҷ у м ҳ у р и и  То ҷ и к и с т о н , 
Академияи миллии илмҳои 
Тоҷик ис тон,  саф орат ҳои 
кишварҳои шарикони страте-
гии Тоҷикистон (Русия, Чин, 
Қазоқистон, Ӯзбекистон, Бе-
ларусия ва Туркманистон), ша-
рикони хориҷии Академия аз 
кишварҳои шарикони стратегӣ,  
олимону мутахассисони Ака-
демияи идоракунии давлатии 
назди Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон иштирок ва ди-
гар муассисаҳои илмию таъ-
лимии дохилу хориҷ иштироку 
суханронӣ намуданд.

Конференсияи байналми-
лалиро Ғафурзода Абдухалил  
Давлаталӣ- Ректори Акаде-
мияи идоракунии давлатии 
назди Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, доктори илмҳои 
ҳ у қу қшиносӣ, профессор 
ифтитоҳ намуда, иброз дош-
танд, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон 
Тоҷикистон таҳти сиёсати 
хирадмандонаву оқилонаи 
Асосгузори сулҳу ваҳ дати 
миллӣ – Пешвои миллат Пре-
зиденти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар 
арсаи байналмилалӣ ба сифати 
кишвари сулҳдӯсту инсонпар-
вар, ташаббускор ва пайрави 
арзишҳои демократӣ ва тара-
фдори ҳамгироӣ шинохта шу-
дааст.

З и к р  г а ш т,  к и  С а р -
вари давл ат дар доираи 
муносибатҳои байналмилалӣ 
манфиатҳои давлатӣ ва миллии 

Тоҷикистонро дар мадди ав-
вали сиёсати хориҷии кишвар 
гузошта, тавассути риояи таво-
зун дар робита бо кишварҳои 
му х та лифи ду нё тавонис-
танд истиқлолияти воқеии 
ҷумҳуриро таъмин намоянд. 
Сиёсати хирадмандона ва фа-
рогири Пешвои миллат имкон 
фароҳам овард, ки мардуми 
тоҷик, ба қавли ӯ, «таърихи 
навини худро бо дастони хеш 
навишта, саҳифаҳои гузаштаи 
пурифтихори аҷдодамонро 
зинда гардонад ва бори ди-
гар ба ҷаҳониён собит намуд, 
ки сулҳ субот, созандагиву 
бунёдкорӣ рисолати суннати-
ву деринаи миллати фарҳангии 
тоҷик мебошад».

Дар конференсия гуфта 
шуд, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон 
дар сиёсати хориҷии худ шаш 
кишварро ҳамчун шарики 
стратегӣ қарор додааст. Бо ак-
сари онҳо маҳз созишномаҳои 
шарикии стратегӣ, аз ҷумла 
“ И з ҳ о р о т и  м у ш т а р а к и 

Ҷумҳу рии Мардумии Чин 
ва Ҷум ҳу рии Тоҷикистон 
дар бораи барқарор намуда-

ни муносибатҳои шарикии 
стратегӣ” аз моҳи майи соли 
2013, “Аҳ днома дар бораи 
шарикии стратегӣ миёни 
Ҷум ҳу рии Қазоқистон ва 
Ҷумҳурии Тоҷикистон” аз 14 
сентябри соли 2015,  “Аҳднома 
дар бораи шарикии стратегӣ 
миёни Ҷумҳурии Тоҷикистон 
ва Ҷумҳурии Туркманистон 
аз 2-юми ноябри соли 2017, 
“Аҳднома дар бораи шарикии 
стратегӣ миёни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ва Ҷум ҳу рии 

Ӯзбекистон” аз 17 августи 
соли 2018, “Аҳднома дар бо-
раи шарикии стратегӣ миё-

ни Ҷумҳу рии Тоҷикистон 
ва Ҷумҳурии Белорус” аз 28 
июни соли 2019 ба имзо рас-
онидааст. “Созишномаи дӯстӣ, 
ҳамкорӣ ва кумаки мутақобила 
байни Федератсияи Россия ва 
Ҷумҳурии Тоҷикистон” аз 15 
июни соли 1993 ва “Созиш-
нома дар бораи ҳамкории 
мутақобила миёни Федера-
тсияи Россия ва Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ба асри XXI раво-
нашуда” аз 16 апреи соли 1999 
бошанд, бо унвони шарикии 
стратегӣ номгузорӣ нагардида 
бошанд ҳам, моҳияти шарикии 
стратегиро миёни кишварҳо 
таҷассум менамоянд.

Дар конференсияи маз-

ку р маърузачиён як қатор 
масъалаҳо, аз ҷумла   нақши 
ҳ а м к о р и ҳ о и  ш а р и к и и 
с т р а т е г ӣ  д а р  т а ш а к к у -
л и  р о б и та ҳ о и  ду ҷ о н и ба , 
робитаҳои г уног унҷанбаи 
Ҷ у м ҳ у р и и  То ҷ и к и с т о н 
б о  д а в л ат ҳ о и  ш а р и ко н и 
с т ратегӣ,  пад идаи шари -
кии стратегӣ омили ру ш-
ди ҳамкориҳои иқтисодию 
иҷтимоӣ ва шахсияти Пешвои 
миллат муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон ҳамчун кафили усту-
вории шарикии стратегӣ дар 
муносибатҳои байналмилалӣ 
таҳлил ва баррасӣ намуданд.

Қо б и л и  қ а й д  ас т,  к и 
силсилачорабиниҳои илмию 
назариявии Академияи идораку-
нии давлатии назди Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ифти-
хори сазовор таҷлил намудани 
ҷашни 30-солагии Истиқлоли 
давлатӣ дар сатҳи ҷумҳуриявӣ 
ва байналмилалӣ идома дошта, 
ҳамзамон роҳбарият ва устодо-
ни Академия дар чунин онлайн-
конференсияҳои байналмилалӣ 
низ мунтазам иштирок карда 
истодаанд.

Ш. УМАРАЛИЗОДА,
"Сарвар ва миллат"

ШАРИКИИ СТРАТЕГЇ 
дар сиёсати хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон
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Аз тарафи Мақомоти иҷроияи 
ҳокимияти давлатии шаҳри Ду-
шанбе аз 20 то 23 октябри со-
ли 2020 дар толори фарҳангии 
Муассисаи давлатии Маркази 
кӯдакон ва наврасони ша ҳ ри 
Душанбе даври ша ҳрии озму-
ни ҷумҳуриявии “Фурӯғи субҳи 
доноӣ китоб аст” миёни аҳолии 
кишвар, аз ҷумла тарбиятгиран-
дагон ва хонандагони муассисаҳои 
таҳсилоти томактабӣ ва миёнаи 
умумӣ, донишҷӯёни муассисаҳои 
таҳсилоти ибтидоӣ, миёна ва олии 
касбӣ, калонсолон ва намояндаго-
ни касбу кори гуногун дар соли 
2020, аз рӯйи панҷ номинатсия 
баргузор гардид.

Д а р  д а в р и  ш а ҳ р и и  о з м у н и 
ҷумҳуриявии “Фурӯғи субҳи доноӣ 
китоб аст” аз Академияи идоракунии 
давлатии назди Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон омӯзгорону магистрантон 
ва донишҷӯён аз рӯи чор номинатсия 
фаъолона иштирок намуданд. 

Боиси ифтихор ва хурсандист, ки аз 
Академияи идоракунии давлатии назди 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 4 
нафар иштирокчиён сазовори ҷойҳои 
намоён гардиданд. Аз ҷумла Маликшо-
ева Шоҳбегим Хайруллевна - сардори 
шуъбаи омодакунии кадрҳои илмӣ ва 
илмӣ-педагогӣ, дар байни калонсолон 
ва намояндагони касбу кори гуногуни 
шаҳри Душанбе аз рӯи номинатсияи 
“Шоирӣ” сазовори ҷои якум гардида, 
бо Диплом ва мукофотпулӣ дар ҳаҷми 
9450 сомонӣ, Мӯминов Мустақим 

Абдувакилович - магистранти курси 
2-юми ихтисоси менеҷменти сиёсӣ, 
миёни хонандагон ва донишҷӯёни 
муассисаҳои таҳсилоти ибтидоӣ, миё-
на ва  олии касбӣ дар шаҳри Душан-
бе аз рӯи номинатсияи “Хондан ва аз 
ёд кардани осори адибони классики 
тоҷик” сазовори ҷои дуюм гардида, бо 
Диплом ва мукофотпулӣ дар ҳаҷми 6840 
сомонӣ, Аминов Исмоил Фурқатович 
- донишҷӯёни курси 1-уми ихтисоси 
муносибатҳои байналмилалӣ, миёни 
хонандагон ва донишҷӯёни таҳсилоти 
ибтидоӣ, миёна ва  олии касбӣ дар 
шаҳри Душанбе аз рӯи номинатсияи 
“Хондан ва аз ёд кардани осори адибо-
ни муосир тоҷик” сазовори ҷои сеюм 
гардида, бо Диплом ва мукофотпулӣ 
дар ҳаҷми 5000 сомонӣ ва Сафарова 
Шоҳина Бахтиёровна - донишҷӯёни 
курси 2-юми ихтисоси муносибатҳои 
байналмилалӣ, миёни хонандагон ва 
донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти 
ибтидоӣ, миёна ва  олии касбӣ дар 
шаҳри Душанбе аз рӯи номинатсияи 
“Хондан ва аз ёд кардани осори адибони 
ҷаҳон” сазовори ҷои сеюм гардида, бо 
Диплом ва мукофотпулӣ дар ҳаҷми 5000 
сомонӣ аз тарафи Мақомоти иҷроияи 
ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе 
сарфароз гардонида шуданд.

Диплом ва мукофотпулиҳоро 29 ок-
тябри соли ҷорӣ дар Муассисаи давла-
тии “Маркази кӯдакон ва наврасон”- и 
шаҳри Душанбе муовини раиси шаҳри 
Душанбе Муинӣ Мавсума Муинзода 
барои ғолибони даври шаҳрии озмуни 
ҷумҳуриявии “Фурӯғи субҳи доноӣ ки-
тоб аст” тақдим намуд. 

Давоми солҳои соҳибистиқлолӣ 
та ҳ ти сиёсати хирадмандонаи 
Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, 
Пешвои мил л ат,  Президен т и 
Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон мақому мавқеи 
ҷавонон дар ҷомеа ба маротиб 
ба ланд гардида, ҷа лби бешта-
ри онҳо ба корҳои ҷамъиятиву 
идоракунӣ саҳми ин қишри фаъоли 
ҷамъиятро дар пешрафту ободии 
мамлакат бештар намуд. 

Ҳамин аст, ки имрӯз чи дар сатҳи вазо-
рату идораҳои давлатӣ ва чи дар корҳои 
муҳими ҷамъиятӣ ҷавонон нақши пеш-
барро доранд ва дар пешрафти соҳаҳои 
мухталифи хоҷагии халқи мамлакат саҳми 
арзанда мегузоранд.

Имрўз, ки мо дар роҳи бунёди ҷомеаи 
ҳуқуқбунёду дунявӣ ва демократӣ қарор 
дорем. Демократикунонии ҷомеаро 
бе иштироки ҷавонон тасаввур кардан 
ғайриимкон аст. Маҳз ҳамин неру қодир 
аст, норасоиҳои мавҷударо дар заминаи 
хиради волои гузаштагон, бартараф созад 
ва ин масъулиятро таърих пеш аз ҳама ба 
зиммаи ин неру гузоштааст, зеро ин неру 
ба худ қувваи бунёдкор ва созанда дорад. 

Тибқи маълумоти омори, имрўз 18% 
аҳолии саёра ҷавононанд. Дар Тоҷикистон 
шахсони синашон то 30 сола 70% аҳолиро 
ташкил медиҳад. Аз ин бар меояд, ки оян-
даи наздик давлатдории мо на ба таври 
муназзам ва пайдарпай, балки имкони-
яти якбора гузаштан ба насли ҷавон до-
рад. Зеро 70% аҳолӣ дар муқобили қисми 
боқимонда ҳамеша нақши ҳалкунандаро 
мебозад. 

Фаро гирифтани ин неруи бузурги 
ҷомеа, расидагӣ ба мушкилот ва истифо-

даи оқилона он натиҷаи стратегии миллӣ 
баҳри ободиву шукуфоӣ ва таъмини ам-
нияту суботи ҷомеа хеле муҳим аст. Агар 
миллат ва давлати мо азназари иҷтимоӣ 
ва синну сол аз давлатҳои ҷавон маҳсуб 
гардад, пас мо таҳти мафҳуми “ҷомеа” 
бояд ногузир ҷавононро дар назар до-
шта бошем ва қабл аз ҳама мушкилоти 
ҷавононро ҳамчун мушкилоти тамоми 
ҷомеаи Тоҷикистон арзёбӣ намоем.

Ҷавонон дар ҳақиқат қувваи асоси мил-
лат барои тарақиёти ҷамъият дар ҳама 
давру замон мавқеи асосиро мебозиданд. 
Эҷодии фикрии онҳо қувваи бузург ва со-
занда мебошад. Дар ин асно Арасту ҳануз 
чанд ҳазор сол пеш қайд карда буд: “Ҳама 
касоне, ки хусуси санъати идоракунии 
тафаккур намудаанд, бояд фаромўш наку-
нанд, ки тақдири империяҳо ба тарбияи 
ҷавонон вобастагӣ доранд”. 

Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
дар баромадҳои хеш қайд менамоянд, ки 
ҷавонон ояндасози давлату миллатанд. 
Воқеан дуруст аст, зеро ояндаи давлату 
миллат дар дасти ҷавонон аст. Ҷавонон 
муаррификунандаи давлату кишваранд. 
Ҷавонон ояндасози имрӯзу фардои вата-
нанд ва мамлакатро бе ҷавонон тасаввур 
кардан нашояд.

Хуршед РУСТАМЗОДА, 
донишҷӯи курси 3-и 

факултети идоракунии давлатӣ

4 НАФАР 
ЃОЛИБИ  ОЗМУНИ  
“ФУРЎЃИ СУБЊИ 

ДОНОЇ КИТОБ АСТ”

Ҷавонон кувваи бузург ҳастанд ва ҳар миллат дар ҳар 
давру замон аз ҷавонони худ умеди ояндаи нек мекунад. 

Эмомалӣ РАҲ МОН

ЉАВОНОН НЕРУИ 
АСОСИИ ИМРЎЗУ ФАРДО 
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Ҳамасола   Асосгузори сулҳу 
ва ҳ дати миллӣ - Пешвои мил-
л а т,  П р е з и де н т и  Ҷу м ҳ у р и и 
Тоҷикистон  муҳтарам  Эмомалӣ 
Ра ҳ м он  б о  ко рман дон и  кас -
бу кори гуногун, хизматчиёни 
давлатӣ, ҳарбӣ, ҷавонон, зиёиён, 
омӯзгорон ва аҳолии мамалакат 
мулоқот анҷом медиҳанд. 

Дар вох ӯ ри ҳо Пешвои милл ат 
мушкилиҳо ва дастовардҳои соҳаҳоро 
тавзеҳ медиҳанд. Ҳамчунин Роҳбари 
давлат  хонандагону донишҷӯёнро  ба 
омӯхтани илму дониш, пос доштани 
арзишҳои миллӣ ва ҳифзи якпорчагии 
Ватан, ҳушёру омода будан ба ҳаргуна 
хатару таҳдиҳои замони муосир даъват 
менамоянд. 

Зимнан бояд гуфт, амнияти миллӣ яке 
аз масъалаҳои муҳимтарини ҷомеа буда, 
ҳифзи  шахсият, ҷамъият ва давлатро 
аз ҳар гуна зуроварии зидди ҳуқуқӣ 
таъмин менамояд. Ватан ва таъмини 
амнияти миллӣ барои  ҳар фарди мил-
лат муқаддасу мӯътабар мебошад , зе-
ро Ватан далели асосии ҳастии миллат 
ба шумор меравад. Аз ин рӯ, талошҳои 
ватандӯстона  баҳри пойдории амния-
ти миллӣ мусоидат намуда, самараҳои 
хурсандибахш хоҳанд дод. 

Масъалаи асосии амнияти миллӣ, 
ташаккул ва таҳкими доимии шуури 
худшиносии миллист, ки пойдевори он 
аз шуури муқаррарӣ замина мегирад. 
Аз ҳамин нуқтаи назар, имрӯз ҳимояи 
якпорчагии кишвар, ҳифзи сулҳу субот 
ва мустаҳкам намудани пояҳои давлатдо-
рии миллӣ масъалаҳои муҳими сиёсиву 
амниятии кишварро ташкил медиҳад. 

Бояд тазаккур дод, ки масъалаи таъ-
мини амнияти миллӣ, сирф соҳавӣ ва 
танҳо ба кормандони мақомоти ҳифзи 
ҳуқуқи ҳар як давлат вобаста набуда, ин 

масъулияти ҳар як сокини мамлакат - аз 
хурд то бузург мебошад. 

Нуқтаи дигари қобили эътироф он 
аст, ки дар давлатҳои абарқудрат зиёда 
аз садҳо институту марказҳо мавҷуд аст, 
ки кори онҳо танҳо омӯзиши равандҳои 
муосир дар ҷаҳон буда, баҳри аз худ 
намудани паҳлуҳои ҳаётии давлатҳои ди-
гар вазифадор гаштаанд. Ин институтҳо 
ё марказҳо аз худ чизе ихтироъ наме-
кунанд , балки танҳо бо илм сару кор 
гирифта, раванд ҳои характери ҳар 
як миллатҳоро меомӯзанд. Аз ин рӯ, 

моро зарур аст, ки донишҳои илмӣ, 
назариявӣ ва таърихии хешро дар ин 
роҳ роҳандозӣ намоем, зеро ҷавҳари 
аслии таъмини амнияти миллӣ, ин ҳам 
омӯзиши ҷанбаҳои фарогири ҳама на-
муди илмҳо мебошад.

Илм бузургтарин маъво, асоситарин 
мафҳум ва маъхазест, ки ҳаёт бо он пай-
васта мебошад. Бе илм наметавон фарза-
нд тарбия кард ва дар қатори инсонҳои 
комил гаштугузор намуд. Шахсе, ки илм 
надорад, аз роҳи омӯзиш ва ақлу идрок 
бехабар аст, дарахти бесамареро мемо-
над , ки танҳо аз вуҷуд доштанаш огоҳ 
асту халос. Шахси бофазл дар ҳама дав-
ру замон соҳибиззат аст. Пешравии ҳар 
як ҷомеа ва тинҷу осоишта зистан низ 
аз маърифатнокии аҳли он вобастагӣ 
дорад. Миллати тоҷик аз қадим ҳамчун 
халқи созанда, фарҳангофар, инсонпар-
вар ва илмдӯст шинохта шудааст. Ин аст, 
ки бисёр олимони ҷаҳон инро эътироф 
кардаанд. Асосгузори назарияи илмии 
замони нав олими англис Френсис Бе-
кон гуфтааст: “Дониш қувва аст”. 

Мақсад аз ин гуфтаҳо дар он аст, ки 
то мо соҳибилм нагардем, наметавонем 
дар таъмини амнияти кишвар саҳм гузо-
рем ва Ватани азизи худро ҳифз намоем. 

Далер КОМИЛОВ, 
мудири кафедраи фалсафа 

ва фанҳои гуманитарӣ

ИЛМ ВА АМНИЯТИ МИЛЛЇ 
ДАР СОЛЊОИ СОЊИБИСТИЌЛОЛЇ

ПАЙКИ САРИВАЌТЇ 
ДАР ТАЪМИНИ АМНИЯТИ ИЌТИСОДЇ

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ 
- Пешвои миллат, Президенти 
Ҷумҳурии Тоикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон, дар пешбурди 
иқтисодиёти мамлакат, саҳми баѓо-
ят бузург доранд.

Татбиқи иқдомҳои пайгиронаи Пе-
швои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
ҷиҳати амалисозии ислоҳот дар соҳаҳои 
иқтисоди миллӣ, бахусус дар самти 

беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ, 
дастгирии бахши хусусӣ ва роҳандозӣ 
намудани тадбирҳои зарурӣ барои руш-
ди соҳаҳои афзалиятнок дар ин давра 
самараи хуб дода, дар кишвар барои таъ-
мини рушди устувори иқтисодӣ фазои 
мусоид фароҳам овард.

А з авва ли солҳои истиқлолияти 
давлатӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон ислоҳоти 
низоми иқтисодиёти миллиро тавассути 
аз низоми банақшагирии мутамаркази 
давлатӣ ба иқтисоди бозоргонӣ гузаро-
нидани соҳаҳои иҷтимоию иқтисодӣ ба 
роҳ монда, дар ин самт як қатор корҳои 
муҳимро анҷом дод. Дар ин самт барои 
гузаронидани ислоҳот қонунҳо ва дигар 
санадҳои меъёрии ҳуқуқии муайянку-
нанда ва танзимкунандаи муносибатҳои 
иқтисодӣ қабул карда шуданд.

Бо дастгирию ҳидоятҳои ин мар-
ди хирад Тоҷикистон, тибқи арзёбии 
созмонҳои байналмилалии молиявӣ, 
солҳои охир се маротиба ба қатори 10 
кишвари ислоҳотгари пешсаф дохил 
гардид.

Бо мақсади амалигардонии талошҳои 
Ҳукумати мамлакат ба хотири боз ҳам 
обод кардани Тоҷикистон ва бо дарна-
зардошти аҳамияти соҳаи саноат дар 
ҳалли масъалаҳои иқтисодиву иҷтимоӣ 
ва таъсиси ҷойҳои кории нав Президен-
ти ҷумҳурӣ  муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
дар Паём ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон аз 26 декабри соли 2018 
саноатикунонии босуръати кишварро 
ҳадафи чоруми миллӣ эълон карданд. 

Дар партави тамоюли рушди ҷаҳони 
муосир, дар шароити глобалишавии та-
моми ҷабҳаҳои фаъолияти ҷомеа, дар 
вазъияти талоши кишварҳои пешрафта 
барои ривоҷи бозори молу маҳсулот, 
бе назардошти манфиати кишварҳои 
истеъмолкунанда кӯшишҳои пайгиро-
наи Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон дар самти аз кишвари аграрию 
индустриалӣ ба кишвари индустиалию 
аграрӣ (ҳадафи чоруми стратегӣ) таб-
дил додани ҷумҳуриамон иқдоми олии 
мантиқӣ ва ҷасурона мебошад.

Дар охир қайд кардан ба маврид 

аст,ки хусусан аз ҷониби Пешвои мил-
лат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон эълон 
гардидани саноатикунонии босуръати 
кишвар ҳамчун ҳадафи чоруми миллӣ ва 
2 соли мораторий ба санҷишҳои фаъоли-
яти субъектҳои соҳибкорӣ дар соҳаҳои 
истеҳсолӣ эълон гардид, ки барои рушди 
соҳаи саноат ва таъсири бевоситаи он 
дар иқтисодиёти кишвар заминаи му-
соид хоҳад гузошт. 

Марҳалаи начандон тӯлонии таърихӣ 
собит сохт, ки тоҷикон дар ҳақиқат мил-
лати созандаву бунёдкор, ватандӯсту 
ватанпарвар, соҳибтамаддуну фарҳангӣ 
ва сулҳхоҳу таҳаммулгаро буда, метаво-
нанд бо ваҳдату сарҷамъии худ ҷомеаи 
воқеан муосири демократӣ, ҳуқуқбунёд 
ва дунявиро бунёд намоянд. Аз ин лиҳоз 
месазад, ки дар атрофи сарвари худ ка-
мари ҳиммат баста, рӯй ба сӯйи фатҳи 
қуллаҳҳои бузург гузорем.

Шукрулло ШАМСУЛЛОЗОДА, 
мудири кафедраи идоракунии 

молияи давлатӣ 
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Терроризм ватан, забон, нажод 
ва дин надорад. Ин бадбахтии 
оламшумуле гардидааст, ки ба 
муқобили он якҷоя мубориза бур-
да, ба ҳамдигар кӯмак расонда, 
тадбирҳои худро мувофиқ сохтан 
зарур аст. 

Эмомалӣ РАҲ МОН

Воқеаву ҳодисаҳои мухталифи ҷаҳони 
имрӯза собит месозад , ки проблемаи тер-
роризми байналхалқӣ ва экстремизм яке аз 
масъалаҳои актуалӣ ва доғи рӯз боқӣ монда-
аст ва ҳал намудани ин мушкилӣ танҳо дар 
ҳамбастагии қудрат ва имконоти дохилию 
хориҷии кишварҳои ҳампаймон имконпазир 
мегардад. 

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои 
миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон вобаста ба ни-
зоми нави ҷаҳонӣ ва масъалаҳои глобалии 
ҳалталаб, аз ҷумла терроризму экстремизми 
динӣ дар созмонҳои бонуфузи байналмилалӣ 
чандин маротиба ширкат ва суханронӣ карда, 
ин зуҳуроти номатлубро маҳкум намудаанд. 
Натиҷаи таъкид ва огоҳии саривақтии Пешвои 
муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
буд, ки садҳо нафар волидони ғофил аз ҳолу 
аҳволи фарзандонашон, ки дар таълимгоҳҳои 
ифротгароии динӣ ва террористии кишварҳои 
хориҷӣ қарор доштанд, ба изтироб афтода 
барои бозпас омадани онҳо чораҳои қатъӣ 
андешиданд.

Боиси таассуф аст, ки ҷавонони гумроҳ 
ва бехабар аз аслу нажод ва эътиқоди динии 
ростгаро дар байни ҷомеаи мо аҳён-аҳён 
пайдо гашта истодаанд. Онҳо ба доми фиреб 
афтода, беҳтарин атои Офаридгор – ақли 
худро ба ҳиллаю найрангҳои муғризона 
ва хоинонаи душманони миллат ва давла-
ти ҳуқуқбунёди тоҷикон бохтаанд. Заъфи 
зиракии сиёсии ҷавонон, арҷ нагузоштан 
ба арзишҳои миллӣ, расму оини миллӣ, 
муқаддасоти динӣ ва ғайра ба бадхоҳони 
миллати тоҷик имкон медиҳад, ки сафи та-
рафдорони худро афзун намоянд. Боздошт 
ва безараргардонии афроди ҷиноятпеша 
дар ҷануби кишвар далели гуфтаҳои болост.

Аввалин гурӯҳи террористӣ дар таърихи 
инсоният гурӯҳи сикаристҳо буданд, ки дар 
солҳои 66-73 асри І мелодӣ дар Фаластин 
мезистанд. Дар асри XІ дар Шарқ бошад, бо 
номи гурӯҳи “асосинҳо”, ки ба онҳо Ҳасани 
Саббоҳ роҳбарӣ мекард ва ҳамчун асосгу-
зори идеологияи терроризм машҳур аст, 
фаъолият мекард. 

Ҷамъиятҳои махфии террористӣ дар 

Шарқи Дур, Хитой ва Ҳиндустон вуҷуд до-
штанд. Аз нимаи дуюми асри XІX ҳаракати 
террористӣ дар Аврупо характери доимӣ 
гирифт. Махсусан, дар Русия ташкило-
ти “Озодии Халқ” (Народная Воля) хеле 
фаъол буд. Дар муддати се соли мавҷудияти 
худ онҳо амалиётҳои зиёди террористӣ 
анҷом доданд. Аз он ҷумла, куштори Ге-
нерал-Губернатори Петербург, роҳбари 
шӯ ъбаи сеюм Генера л Мезенсев, Шоҳ 
Александри ІІ аз тарафи онҳо амалӣ карда 
шуд. Давомдиҳандаи амали террористӣ 
дар Русия эсерҳо буданд. Тахминан ҳамаи 
кушторҳои дар аввали садаи XX рӯйдодаро 
эсерҳо ташкил мекарданд. Дар ин муддат 
қариб 263 ҳаракати террористӣ фаъо-
лият мекард. Дар ин вақт дар Амрико 
президентҳо Мак-Кинли ва Гарфилд аз 
ҷониби террористҳо ба қатл расонида 
шуданд. Ҳамчунин соли 1894 Президенти 
Фаронса Карно, соли 1887 сарвазири Испа-
ния Кановас, соли 1898 маликаи австриягӣ 
Елизавета ва соли 1900 шоҳи Италия Ум-
берто дар натиҷаи амали террористӣ ҷони 
худро аз даст доданд. Баъди ҷанги якуми 
ҷаҳон ташкилотҳои террористӣ аз тарафи 
гурӯҳҳои сепаратистӣ ва гурӯҳҳои фашистӣ 
дастгирӣ меёфтанд.

Ҳанӯз дар солҳои 90-уми асри гуза-
шта Ҷумҳурии Тоҷикистон бо зуҳуроти 
номатлуби терроризми байналхалқӣ ва 
экстремизми динӣ рӯ ба рӯ гардида буд – 
ҷанги шаҳрвандӣ ҷони зиёда аз 150 ҳазор 
сокинони мамлакатро даррабуд. Танҳо бо 
шарофати якдигарфаҳмӣ ва сайъу талоши 

тарафҳо 27 июни соли 1997 дар шаҳри Ма-
скав Созишномаи истиқрори сулҳ ва ризо-
ияти миллӣ ба тасвиб расид.

Ҳ амин тариқ , Ҳу ку мати Ҷу м ҳ у рии 
Тоҷикистон ҳамкориҳои судманди сиёсию 
ҳарбӣ, иҷтимоию фарҳангиро ба роҳ монда, 
барои аз байн бурдани омилҳои террористӣ 
ва экстремизми динӣ саҳми муносиби 
хешро мегузорад. Ҳайати фармондеҳии 
Артиши миллии ҷумҳурӣ дар самти оромӣ 
ва бехатарии минтақавӣ пайваста кӯшиш 
ба харҷ медиҳад , вагарна терроризми 
байналхалқӣ сарҳад , миллату қавмият ва 
мазҳаб надорад. Маҳз ба ҳамин хотир дар 
чаҳорчӯбаи Созмони амният ва ҳамкории 
дастаҷамъӣ ва дигар созмону ташкилотҳои 
байналхалқии бехатарӣ Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷик ис тон ва Қу вва ҳои Муса лла ҳ и 
он бар зид ди терроризму экстремизм, 
нашъаҷаллобӣ, ҳодисаҳои сарҳадшиканӣ 
ва дигар ҷиноятҳои муташаккил муборизаи 
беамон бурда истодааст.

 Нуралӣ САИДОВ, 
мудири кафедраи забонҳои хориҷӣ 

МАВЌЕИ ТОЉИКИСТОН ДАР 
МУБОРИЗА БО ТЕРРОРИЗМ

Воқеан ҳам, касбу ҳунар ганҷина 
ва гиреҳкушои тамоми мушки-
лоти ҳар як шахс маҳсуб меёбад , 
зеро маҳз касбу ҳунар ба инсон 
нерeю тавоноии хос бахшида, дар 
зиндагиномаи ӯ қувваи пешбар ба 
шумор меравад.

Мутафаккирон, донишмандон ва дигар 
шахсиятҳои маъруф ҳамеша моҳияти касбу 
ҳунарро мавриди ситоиш қарор дода, онро 
беҳтарин омили манфиатдори инсонӣ ман-
суб медонистанд. Доштани касбу ҳунари 
муносиб ба инсон боиси расидан ба мақсаду 
маром ва сарбаландӣ, пайдо гардидани сар-
чашмаи васоити зиндагӣ ва ба даст овар-
дани обрӯ, эҳтиром ва эътибор мебошад. 
Саъдии бузургвор низ дар “Гулистон”-и 
худ дар бобати ҳунару ҳунарандӯзӣ чунин 
иброз доштааст: “Ҳунар-давлати пояндаву 
чашмаи зоянда аст”. Бале, баракати ҳунар 
сармашқи идомаи зиндагӣ ва волоияту ка-
молоти арзишҳои умумибашарӣ мебошад.

Бар замми ин, г узаштагонамон чу-
нин андешаҳо доштанд , ки тавонгарӣ ба 
ҳунар аст, на ба мол ва бузургии инсон 
ба ақл аст, на ба сол. Дар зиндагӣ борҳо 
шоҳиди он мешавем, ки бархе аз ҷавонон 
илму ҳунаромӯзӣ ва аз худ намудани кас-
бро зарурӣ напиндошта, ба корҳои беҳуда 
машғул мешаванд. 

Дар замони муосир барои интихоби касбу 
ҳунари ҷавонон тамоми шароитҳои мусоид 
фароҳам оварда шудааст. Ҳар як шахс бояд кас-
бро мувофиқи шавқу ҳавас ва майлу рағбати 
худ интихоб намуда, дар пешрафт ва рушду 
нумӯи ҷомеа ҳамаҷониба саҳмгузор бошад.

Интихоби касб мураккабтарин ва масъ-
улиятноктарин иқдом дар зиндагиномаи 
ҳар ҷавон аст. Зеро интихоби бошууронаи 
касб, ин қаноатмандии шахсӣ аст. Имкони-
яти такмил ва баланд бардоштани тахассус, 
ин нафъи ҷомеа мебошад. Омӯзгорон дар 
баробари таълиму тарбия ҳатман бояд хо-
нандагонро ба омӯхтани касбу ҳунарҳои 
замонавӣ, ки барои пешрафти иқтисодиёти 
давлати соҳибистиқлоламон зару ранд , 
раҳнамоӣ созанд. Зеро раҳнамоии касбии 
хонандагон омили асосии интихоби ду-
руст ва бошууронаи касбу ҳунар аз ҷониби 
ҷавонон маҳсуб меёбад.

Дар ин ҷода маслиҳат ва машварати му-
тахассисони соҳаи раҳнамоии касбӣ, ра-
воншиносон, омӯзгорони мактаб ва падару 
модар зарур аст, то ин ки наврасон ба як 
хулосаи даркорӣ омода, касбро бошуурона, 

мувофиқи донишашон интихоб намоянд, ки 
ба талаботи бозори меҳнат ҷавобгӯ бошад.

Б о  мақса д и  ҳ а л л и  и н  мас ъ а л а  ва 
роҳнамоии дурусти ҷавонон барои инти-
хоби касб дар назди Вазорати меҳнат ва 
шуғли аҳолии  Ҷумҳурии Тоҷикистон Му-
ассисаи давлатии “Маркази ҷумҳурииявии 
раҳнамоии касбӣ”  фаъолият менамояд. 
Маркази мазкур вазифадор аст, ки навра-
сон ва ҷавононро ба ҳаёт баҳри баланд 
бардоштани тарзу усулҳои хизматрасонии 
касбӣ, ёрии амалӣ расонидан ба хонанда-
гони таҳсилоти миёнаи умумӣ дар инти-
хоби бошууронаи касб ва гузаронидани 
машваратҳои фардию гурӯҳӣ бо истифода аз 
тарзу усулҳои ташхиси касбӣ, ҳамчунин ба-
рои ба курсҳои кӯтоҳмуддат ҷалб намудани 
хонандагон ва дигар шаҳрвандони қобили 
меҳнат кӯмаки амалии худро расонад.  Кор-
мандони Муассисаи мазкур барои бошуу-
рона ва дилпурона интихоб намудани касб, 
додани маслиҳатҳои методӣ, фардӣ, гурӯҳӣ 
ва равонӣ бо хонандагон ва табақаҳои гу-
ногуни ниёзманди аҳолӣ ҳамавақт омодаи 
хизматрасонӣ мебошанд. 

Мутахассисони Марказ оид ба интихо-
би касб ва такмили он дар асоси Нақшаи 
чорабиниҳо, дастур ва тавсияҳо омода сохта, 
ба воситаи ахбори омма, рӯзномаҳои соҳавӣ 
оид ба бошуурона интихоб намудани касб 
корҳои таблиғотӣ мебаранд. Бинобар ин 
мувофиқи нуқтаи назари мо барои дар амал 
татбиқ намудани дастурҳои барои тарбия на-
мудани мутахассиси баландпоя дар мактабҳо 
бояд кори раҳнамоии касбиро ҷоннок на-
моем то наврасон касби худро бошуурона 
мувофиқи қобилият ва майлу рағбаташон 
интихоб намоянд ва ин омили асосии дар 
оянда ҳамчун мутахассиси баландпоя ба воя 
расидани онҳо маҳсуб меёбад.

Дилором САЛОМ-ЗА ДЕ, 
магистрант

ИНТИХОБИ КАСБ 
ДАР ПЕШРАФТИ ЉОМЕА
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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 бештар дар қалбу рӯҳу 
равони онҳо бедор намудани ҳисси 
ватандӯстӣ, миллатдӯстӣ, арҷгузорӣ ба 
фарҳангу таърих ва тамаддуни миллӣ, 
талош мекунад.

Дар даврони 70 соли ҳукмронии собиқ дав-
лати Шӯравӣ яке аз соҳаҳои фаъоли ҷамъиятӣ 
ва ё мактаби омодасозии кадрҳои аз лиҳози 
иҷтимоӣ ва сиёсӣ обутобёфта, ин соҳаи кор 
бо ҷавонон бо унвони “комсомол” ба ҳисоб 
мерафт. Комсомол (Комунистический союз 
молодеж) ягона низоме 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 зарур буд, ки сохти нави давлатиро ин-
тихоб намояд. Ҷумҳурии Тоҷикистон сохти 
идоракунии демократиро интихоб намуд, ки 
фаъолияти минбаъдаи комсомол аллакай бо 
он мувофиқат намекард, яъне он дигар наме-
тавонист ҳадафҳои аслии худро татбиқ намояд.

Ҳамин тариқ, дар тамоми давлатҳои 
собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ хусусан ҷумҳурии 
соҳибистиклоли мо фаъолияти комсомол дар 
нақшаи нави хусусияти давлатидошта - сиёсати 
давлатии ҷавонон, ки ба сохтори идоракунии 
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 ташаккули сиёса-
ти давлатии ҷавонон чун амали маъмулӣ аз 
қабули Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар 
бораи сиёсати давлатии ҷавонон” аз 13 марти 
соли 1992 оғоз гардид. Таваҷҷуҳ ва ғамхории 
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 Пе-
швои муаззами миллат ба баррасии масъалаҳои 
марбут ба ҷавонон ва сиёсати ҷавонон афза-
лият медод.

Дар даврони соҳибистиклолӣ оиди соҳаи 
ҷавонон, ки яке аз самтҳои сиёсати дохилии 
давлат ба ҳисоб меравад, моҳияти ин самти 
сиёсатро ҳанӯз чанд сол қабл Пешвои миллат 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон чунин тавзеҳ дода 
буданд: “Мо ба масъалаи ҷавонон барои он 
таваҷҷуҳи махсус зоҳир менамоем, ки онҳо 
ояндаи миллату давлатанд… Бинобар ин, Шу-
мо 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 Шумо - ҷавонон ва ба хотири 
ояндаи 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 таъсиси Кумитаи 
кор бо ҷавонони назди Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикситон”, Барномаи миллии “Ҷавонони 

Тоҷикистон”,- ки механизми амалӣ намудани 
сиёсати давлатии ҷавонон ба ҳисоб мерафт, 
Барномаи миллии “Ҷавонони Тоҷикистон” 
барои солҳои 2007-2009 ва 2010-2012, Қонуни 
Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи сиёсати 
давлатии ҷавонон” 13-уми марти соли 1992, 
соли 2004 гурӯҳи корӣ ташкил карда шуда, 
лоиҳаи нави Қонуни мазкур таҳия гардида, 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 
равона гардида буд ва бо фарқият қонун дар 
таҳрири нав ба он асос меёбад, ки акнун объ-
екти қонунро дар баробари сиёсати давлатии 
ҷавонон, инчунин худи ҷавонон низ ташкил 
медиҳанд.

Ҷавонони соҳибистиқлол дар ҳар давру 
замон қувваи пешбарандаи ҷомеа буда, оян-
даи миллат аз онҳо вобастагии калон дорад. 
Ҳукумати кишвар низ барои тарбияи ҷавонон 
як қатор қонуну санадҳоро кабул намуд, ки 
барои фаъолияти озодона ва комгор гашта-
ни ҷавонон шароити васеъ фароҳам меорад. 
Махсусан эълон гардидани соли 2017 Соли 
ҷавонон аз таваҷҷуҳи хоси Президенти кишар 
нисбат ба насли ҷавон дарак медиҳад. Инчу-

нин баргузор гардидани Озмуни ҷумҳуриявӣ 
таҳти унвони “Фурӯғи субҳи доноӣ китоб 
аст” ва “Тоҷикистон Ватани азизи ман”, ки 
бо мақсади дарёфти чеҳраҳои лаёқатманд, 
боистеъдоду соҳибкасб равона гардидаанд, 
ҳамзамон муқаррар намудани 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 донишу маърифати насли ҷавон, 
дастарсӣ ва қобилияти кор карда тавонистан 
бо техникаҳои гуногуни замонавӣ ба даст ома-
да, 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 маҷмӯъ ҳаминро қайд намудан зарур 
аст, ки ҷавонон ва масъалаи ба онҳо алоқаманд 
дар меҳвари асосии сиёсати Ҳукумати ки-
швар қарор дорад ва ҷиҳати татбиқи сиё-
сати давлатии ҷавонон пайваста тадбирҳо 
андешида мешаванд. Чунки маҳз ҷавонони 
эҳсоси ватандӯстиашон баланд метавонанд, 
пешбаранда ва ҳимоягари асили кишвар бо-
шанд ва ба рушду инкишофи ҳамаи соҳаҳои 
он мусоидат намоянд. Бинобар ин рисолати 
ҳар як ҷавони ватандӯст аз талоши шабонарӯзӣ 
намудан барои омӯзиши илмҳои замонавӣ, 
аз ҷумла илмҳои даққиқ, омӯхтани забонҳои 
хориҷӣ, кӯшиши кашф намудани ихтирооти 
наву замонавӣ ва ниҳоятан расидан ба қадри 
неъматҳои истиқлолияти давлатӣ, дастгирии 
давлатӣ ва ғамхории бевоситаи Асосгузори 
сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Пре-
зиденти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон иборат мебошад.

А.Қ. КАРИМОВ, 
мудири кафедраи ҳуқуқи маъмурӣ 
ва хизмати давлатӣ, номзади илми 

ҳуқуқшиносӣ, дотсент
П.Н. ИЗАТУЛЛОЗОДА, 

ассистенти кафедраи ҳуқуқ ва 
ҳуқуқшиносии муқоисавӣ

Забон муҳимтарин воситаи муо-
шират ба шумор меравад ва сабаби 
ба вуҷуд омаданаш маҳз худи вори-
сонаш мебошанд. Шурӯъ аз аввали 
таърих то ҳол ҳеҷ халқият биду-
ни забон мавҷуд набуд ва нахоҳад 
вуҷуд дошт. 

Ба воситаи забон одамон иртибот барқарор 
намуда, фикру ақидаи худро ба тарҳи ояндаву 
дурнамои ҳаёти худро ба танзим медароранд. 

Дар дунё то солҳои 90-ум зиёда аз 10000 
забон вуҷуд дошт, ки имрӯз теъдоди онҳо 
ба 3-3,5 ҳазор омада расидаст. Сабаби 
кам шуданаш ин раванди глобализатсионӣ 
(ҷа ҳонишавӣ) мебошад , ки забон ҳои 
кишварҳои абарқудрати дунё забонҳои мил-
лати хурдро танг карда, онҳоро ба нестӣ 
мерасонад.

Имрӯз Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ради-
фи дигар кишварҳои дунё забони давлатӣ, 
яъне забони тоҷикии худро дорост. Забони 
тоҷикӣ ба ҳайси забони миллӣ ва давлатӣ 
дар раванди идоранамоӣ, қонунгузорӣ, илму 
фарҳанг, тиҷорат ва дигар васоити иртибот 
қарор дорад.

Инкишофу рушди забон нишондиҳандаи 
пешрафти миллату давлат мебошад. Дар дав-
рони соҳибистиқлолии кишварамон исти-
фодаи ҳарчӣ бештари забони давлатӣ чӣ 

дар корҳои девондорӣ ва чӣ дар фаъолияти 
сиёсиву иқтисодӣ ва иҷтимоиву фарҳангӣ 
вусъати бесобиқа ёфт.

Д а в л а т у  Ҳ у к у м а т и  Ҷ у м ҳ у р и и 
Тоҷиукистон баҳри поку беолоиш нигоҳ 
дошатни забони давлатӣ, ки аз рукнҳои 
асоси ва нишонаю бақои ҳар як миллат аст, 
пайваста чораҷӯиҳо намуда, барои  омӯзиши 
ҳаматарафаи он тамоми шароитҳоро муҳайё 
намудааст.  Пешвои миллат му ҳ тарам 
Эмомалӣ Раҳмон нисбати омӯзиши забо-
ни давлатӣ ва эҳтироми он диққати махсус 
зоҳир намуда, пайваста таъкид менамоянд, 
ки дар қатори омӯзиши забонҳои хориҷӣ мо 
бояд пеш аз ҳама забони модарии худамонро 
хуб донем ва нисбати ин муқаддасоти миллӣ 
арҷгузор бошем.    

Муҳимтарин ҳуҷҷате, ки дар асоси он 
фаъолияти забон ба роҳ монда шуд ин 
қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи 
забон” буд, ки дар Иҷлосияи даҳуми Шӯрои 
Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 22 июни соли 

1989 қабул гардид, ки аз 8 боб ва 37 модда 
иборат буд. Қонуни  зикргардида як забон 
- тоҷикиро забони давлатӣ эълом дошт. 
Чунончӣ, дар моддаи 1 омаддаст: “Забони 
давлатии РСС Тоҷикистон забони тоҷикӣ 
(форсӣ) мебошад”. Аввалин талаби қонун 
ин буд, ки коргузории мақомоти ҳокимият, 
идораҳои давлатӣ, корхонаҳо, муассисаҳо ва 
ташкилотҳои ҷамъиятӣ бо забони давлатӣ, 
яъне тоҷикӣ сурат гирад.

Донистани забони давлатӣ барои ҳар 
як шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон за-
рур ва ҳатмӣ мебошад, мо бояд дар ҳаёти 
ҳаррӯзаамон дар ҳама гуна соҳаҳои ҷамъиятӣ 
бо истифода аз забони давлатӣ муошират 
намуда, сарвати миллӣ забонамонро ҳифз 
намоем, зеро забон дар баробари марзу 
ҳудуд, миллат ва фарҳанг пояи мустаҳками 
давлатдории моро муайян мекунад.

              
Фаридун БОБОХОНОВ, 

донишҷӯи курси 3, 
идоракунии давлатӣ

НАЌШИ ПЕШВОИ МИЛЛАТ
Д АР ТАТБИҚИ СИЁСАТИ Д АВЛАТӢ  Д АР СА МТИ КОР БО ҶАВОНОН

ЗАБОНИ МО ИФТИХОРИ МОСТ
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ДОНИШЉЎ                 
ВА УСТОД

Подшоҳе писар ба мактаб дод, 
Лавҳи симинаш бар канор ниҳод.
Дар лавҳи ў навишта ба зар,
“Ҷабри устод беҳ зи меҳри падар”.

Устодон ё омўзгорон нафа-
роне мебошанд , ки ҷомеаро аз 
торикию зулмот ба рўшноӣ, аз 
роҳи каҷ ба роҳи рост ҳидоят 
мекунанд. Устод дар роҳи эъ-
мори ҷомеа ва тарбияи шахси-
ят нақши калидӣ дорад. Тамо-
ми тағйиротҳо ва пешравиҳо, 
ҷиҳати таъмини зиндагии шо-
истаю арзанда баҳри насли ин-
соният кори дасти омўзгор аст.

Устод субъекти асосии тайёрку-
нандаи мутахассис мебошад. Устод 
бояд ба донишҷў чун ба ояндаи 
миллату давлат муносибат намо-
яд ва ба ў дарси ояндасозӣ диҳад. 
Устод дар роҳи тайёр кардани 
мутахассисони оянда ва таълиму 
тарбияи онҳо масъулияти ҳаётан 
муҳимро бар душ дорад , чунки 
сухан на атрофи як фард ё шахси-
ят, балки атрофи ояндаи миллату 
давлат меравад. Чуноне Пешвои 
миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
таъкид намуданд: “Омўзгор дар ра-
ванди таълиму тарбия ҳуқуқи хато 
карданро надорад, зеро тақдири 
насли ояндасоз ва пешбарандаи 
давлату ҷомеа дар дасти ўст”.

Донишҷў низ ҳаққи маънавии 
дур мондан аз раванди таълиму тар-
бия ва аз бар накардани донишу 
сухани устодро надорад, зеро ў дар 
роҳи ояндаи эъмори давлатсозӣ 
ва таъмини абадияти пойдории 
миллат ва обрўю эътибори он дар 
арсаи байналмилалӣ масъул аст ва 
ин қарзи виҷдонию эмонии ў ба 
ҳисоб меравад. Донишҷўён набо-
яд фаромўш кунанд, ки шахсе, ки 
ояндасозӣ онҳо мебошад ин устод 
аст ва ўро бояд ҳамеша қадр ва 
эҳтиром кард.

Ҳаққи устод аз падар беш аст,
В-аз падар устод дар пеш аст.
Миёни донишҷўён ва устодон 

бояд робитаи пайвастагии таълимӣ 
пойдор бошад. Пеши устодон 
масъулияти тайёр кардани мута-
хассисон ва омӯхтани касбу ҳунар 
ба донишҷўён меистад , ва пеши 
донишҷўён бошад аз бар намуда-
ни он. 

Сатҳи саводнокӣ, маҳорати кас-
бию методӣ, интизом, муошират, 
ҷаҳонбинӣ ва қобилияту малакаи 
кор бо техникаю технологияҳои 
и т т и л о о т и и  у с т о д о н  б о я д 
донишҷўёнро қаноатманд карда 
тавонад ва дар ин баробар устодон 
бояд ба донишҷўён дарси ояндасоз 
диҳанд.

Донишҷўён бояд ҳамеша ба 
хотир гиранд , ки барои усто-
дон ду швор аст донистан, ки 
донишҷўён чӣ мехоҳанд , аммо 
устодон хуб медонанд, ки барои 
донишҷўён чӣ зару р аст. Зи-н 
рў донишҷўёнро лозим аст, ки 
заруратҳои ҳаёти худро аз усто-
дон омўзанд.

Файзигул РАҲМОНОВА, 
корманди шуъбаи фарҳанг

Пандемия ва баста шуда-
ни рафтуомади кишварҳо, 
ки маҳз бо воситаи онҳо 
интиқолу молу амвол ба 
амал меояд , бо таври на-
заррас фаъолияти бисёре 
аз ширкат ҳои ҷаҳониро 
маҳдуд ва баъзан ҳолатҳо 
ҳатто онро пурра қатъ на-
мудааст. 

Талафи мумумии молиявӣ 
ба ақидаи баъзе аз коршино-
сон дар натиҷаи пандемия дар 
ҳаҷми зиёда аз 5трлн. долл. 
ИМА арзёбӣ мегардад Аз он 
ҷумла ҳаҷми савдои ҷаҳонӣ ба 
андозаи ду маротиба коҳиш 
ёфта, бекорӣ аз 30 то 50% 
зиёд гардидааст, ки таҳдиди 
чунин буҳронро ҳатто яке аз 
давлатҳои абарқудрати дунё, 
ИМА низ эътироф намуда-
аст. Ҳатто мувофиқи баъзе 
аз ояндабиниҳо дар натиҷаи 
х у ру ҷи пандемия савдои 
байналмилалӣ ба миқдори 
қариб се баробар кам гарди-
да, талафи умумии молиявӣ 
ба андозаи 9 трлн. долл. ИМА 
арзёбӣ мегардад. Болои ҳамаи 
ин, коршиносон низ ба он 
ақидаанд, ки ба мисли буҳрони 
молияаии соли 2008 буҳрони 
глобалии COVID-19 метаво-
над боз ҳам аз бозори ипоте-
кии амрикоӣ сар занад. 

Як нуқтаро бояд қайд на-
муд , ки мувофиқи ояндаби-
нии баъзе коршиносон то 
охири соли 2020 сатҳи руш-
ди ММД-и кишварҳои рӯ ба 
тараққӣ матавонад тақрибан 
аз 3,8% то 1,1% коҳиш ёфта, 
рушди иқтисодиёти давлатҳои 
тараққикарда ба андозаи 3,3% 
кам гардад. Барои мисол, кор-
шиносони байналмилалӣ паст 
гардидани ММД-и ИМА-ро 
ба андозаи 3,4% ва кишварҳои 
Арупоро ба миқдори 4,7% 
пешбинӣ намудаанд. Ба ақидаи 
муҳаққиқон фарқияти асосии 
буҳрони молиявии COVID-19 
аз  бу ҳ р они қаблии соли 
2008 дар он аст, ки буҳрони 
имрӯза, пеш аз ҳама, ба таназ-
зули занҷираи технологӣ ва 
логистикӣ (нақли молу амвол) 
дар тамоми дунё оварда рас-

онид, ки ба бастани сарҳадҳои 
байни давлатҳо ва дар маҷмӯъ 
пасгардидани истеҳсолот ва 
дар беъзе ҳолатҳо ҳатто пурра 
қатъ гардидани он оварда рас-
онид. Болои ҳамаи ин, ҳаҷми 
қарзи ҷаҳонӣ дар соли 2008 
чунин калон набуд, ки он дар 
шароити имрӯза қариб ба ан-
дозаи се мартиба нисбат 12 
соли қаблӣ зиёд мебошад.

Б о я д  қ а й д  н а м у д , 
к и  б у ҳ р о н и  м о л и я в и и 
C O V I D - 1 9  б а  у с т у в о -
р и и  н и ш о н д и ҳ а н д а ҳ о и 
м а к р о и қ т и с од и и  к и ш в а -
ри мо таъсири бевосита ва 
ғайри мустақими худро низ 
расонидааст. Тавре, ки ба 
ҳамагон маълум аст, Ҷумҳурии 
Тоҷикистон асосан ба се соҳаи 
асосӣ такя менамоянд , ки 
онҳо: а) интиқоли маблағҳо; 
б) содироти а люминӣ; в) 
соҳаи кишоварзӣ мебошанд. 
Дар маҷмӯъ буҳрони глоба-
лии пандемия ба ҷумҳурии мо 
маҳз аз рӯи чунин унсурҳо ва 
як қатор омилҳои берунӣ таъ-
сир расонидааст.

Агар мо ру шди воқеии 
М М Д - р о ,  к и  б а  с и ф а -
т и  н и ш о н д и ҳ а н д а ҳ о и 
макроиқтисодӣ арзёбӣ ме-
гардад, мавриди таҳлил қарор 
диҳем, он дар соли 2020 (оғози 
таъсири буҳрони молиявии 
пандемия ба таъсири он ба 
иқтисодиёти ҷумҳурии мо) 
ба андозаи то 5,5% поён фа-
ромадааст (дар муқоиса нис-
бат ба 7-7,3% соли гузашта). 
Вале ба Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муяссар гардид, 

ки бинобар сабаби устувор 
будани сиёсати пешгириф-
таи молиявӣ ва дасгирии 
ташкилот ҳои байна лмила-
лии молиявӣ аз мушкилоти 
дар сатҳи баланд пастравии 
иқтисодиёт ва роҳ надодан ба 
тавварум тезҳаракаткунанда 
(х ус ус и я т и  б а л а н д ра в и и 
нархҳо аз 20 то 200%), тавар-
руми ҷаҳанда-гиперинфлятсия 
(ба ландравтани нарх ҳо аз 
200% зиёд дар як сол) баро-
яд. Вале, мутаасифона, дар 
шаш моҳи соли 2020 афзои-
ши ҳаҷми истеҳсолоти воқеӣ, 
камшавии интиқолӣ маблағҳо 
ва тадриҷан паст шудани сатҳи 
беқурбшавии асъори миллӣ ба 
мушоҳида мерасонад. 

Тавре аз суханони сарвази-
ри мамлакат, муҳтарам Қоҳир 
Расулзода чорабинии сатҳи 
нисбатан баланд оид ба моли-
якунонии рушд дар давра ва 
баъди COVID-19, аз 28 майи 
соли 2020 бар меояд, дар на-
зар дошта мешавад, ки суръати 
рушди иқтисодиёти кишвар ба 
андозаи 2,5% дар муқоиса ба 
соли 2019 паст рафта, дарома-
ди буҷети давлатӣ ба миқдори 
400 миллион долл. ИМА кам 
мегардад.Камчин (дефтсит)-
и буҷети давлатӣ метавонад 
2,1% ба нақша гирифташуда ба 
6,0% аз ММД баланд гардад. 
Мувофиқи баҳодҳии пешакӣ 
аз таъсири мафии омилҳои 
беруниқтисодӣ зарари умумӣ 
ба иқтисодиёти ҷумҳу рии 
мо дар ҳаҷми 1,6млрд.долл. 
ИМА арзёбӣ мегардад. Ам-
мо новобаста аз вазъияти ба 

амал омада, дар муқоиса ни-
сбат ба кишварҳои минтақаи 
Осиёи Марказӣ дар ҷумҳурии 
мо нишондиҳандаҳои рушди 
иқтисодӣ назаррас аст: яъне 
рушди иқтисодӣ дар муқоисаи 
солҳои пешин ба андозаи 2% 
кам гардида бошад ҳам, аммо 
5,5%-ро дар муқоиса нисбат 
ба 1,2% кишварҳои ҳамсояи 
минтақа ташкил медиҳад. 

Ҳ у к у м а т и  Ҷ у м ҳ у р и и 
То ҷ и к и с то н  н и з  н а қ ш а -
чорабиниҳо оид ба пешги-
рии таъсири ба амал омадани 
таваккалҳоро ба иқтисоди 
миллӣ дар натиҷа буҳрони 
молиявии COVID-19 коркард 
ва тасдиқ намудааст. Нақши 
зиддибуҳронии мазкур таъ-
мин ба эътидол овардани вазъи 
макроиқтисодӣ, беҳдошти ни-
зоми хизматрасониҳои бонкӣ, 
истифодаи мақсадноки буҷети 
давлатии иҷрои саривақтии 
уҳдадориҳои иҷтимоии дав-
лат, аз он ҷумла ёрдамдиҳӣ 
қисмати муҳтоҷбудаи аҳолӣ, 
рушди истеҳсолот ва захираи 
намудҳои асосии маҳсулоти 
хӯрокаворӣ ба молҳои ниёзи 
аввалии мардумро дар бар ме-
гирад.

Дар маҷмӯ ъ,  Ҷу м ҳ у рии 
Тоҷикистон аз рӯзи аввали ош-
кор гардидани пандемия ҳама 
чорабиниҳои заруриро оида 
ба паҳн нагардидани вируси 
нави COVID-19 дар ҷумҳурӣ 
андешида истодааст.

Салимҷон ОЛИМХОНОВ, 
ассисенти кафедраи 

таҳилили иқтисодӣ ва омор

ТАЪСИРИ КОРОНАВИРУС 
БА ИЌТИСОДИЁТИ КИШВАР
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Имрӯзҳо мардуми шарифи 
Тоҷикистон, аз ҷумла сокино-
ни пойтахти кишвари азиза-
мон бо шукргузорӣ аз сулҳу 
ва ҳ дат ҷашни аҷдодиамон 
иди Меҳргонро бо хурсан-
диву хушҳолии зиёд таҷлил 
менамоянд. 

Таърихи ҷашни Меҳргон, ки 
аз қаъри ҳазорсолаҳо сарчаш-
ма мегирад ,  бо сарнавишти 
пурпечутоб, вале пурифтихору 
ибратомӯзи халқи тоҷик робитаи 
ногусастанӣ дорад. Мардуми 
фарҳангсолори мо ин ҷашни бо-
стониро аз гузаштагони худ ба 
мерос гирифта, онро дар суннату 
анъанаҳо, ҳунарҳои мардумӣ ва 
адабиёти хаттиву шифоҳӣ бисёр 
васеъ ва ба таври шоиста инъи-
кос кардаанд.

Истиқлолияти давлатӣ, хо-
са иқдомоти Асосгузори сулҳу 
ваҳдати миллӣ –Пешвои миллат 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар 
самти эҳёи падидаҳои фарҳанг 
куҳан ва оину суннатҳои аҷдодӣ 
барои мардуми тоҷик имкония-
ти мусоид фароҳам овард, то аз 
таърихи гузашта ва зинда гар-
донидани се ҷашни мардумии 
мардуми тоҷик: ҷашни Наврӯз, 
Меҳргон ва Сада низ ба тақвими 
ҷашну санаҳои миллии мо шомил 
гардиданд.

Меҳргон дар шеъру адабиёт 
ва илмию фарҳангӣ ҷойгоҳе бу-
зург ба вуҷуд оварда, нигаҳдорӣ 
мешуд. Баъд аз фурӯ пошидани 
давлати Сомониён шоироне 

мисли устод Рӯдакию Дақиқӣ, 
Фирдавсӣ, Фаррухӣ, Манучеҳрӣ 
ва дигарон дар зинда дошта-
ни суннату анъанаҳои миллӣ, 
шу кӯ ҳманд ҷашн гирифтани 
маърифат у маданияти қадим 
дар суҳбату машварат нишаста, 
сифатҳои олии маърифату мада-
нияти аҷдодони замони пешинро 
дар асарҳояшон шоиста тавсиф 
менамуданд . Чунончи, устод 
Рӯдакӣ гуфтааст:

Малико! Ҷашни Меҳргон омад.
Ҷашни шоҳону хусравон омад.
Хаз ба ҷойи мулҳаму хиргоҳ,
Бадали боғу бӯстон омад.

Дар адабиёти форсу тоҷик 
шоире пайдо кардан маҳол аст, 

ки дар бораи баҳору Наврӯз, 
Меҳргону Сада шеъре нанавишта 
ва аз таърихи куҳанзамон ба ан-
деша нарафта бошад. А дибон 
ҳ амеша кӯ шиш менамуданд , 
ки дар душвортарин лаҳзаҳои 
зиндагӣ ҳам аз фараҳу шодӣ, 
воқеаву ҳодисаҳои нишотовару 
тарабангез сухан гуфта, дарду 
ранҷро аз мардум дур меафкан-
данд. Чунончӣ шоир Фаррухии 
Сиистонӣ қайд мекунад:

Меҳргонаш хуҷаста бод чунон-к,
К –ӯ хуҷастапаю 

хуҷасталиқост.
Рӯзгораш хуҷаста боду бар ӯ,
Меҳргон фарруху ҳумоюн бод.

Дар асрҳои миёна то арси XX 

ҷашни Меҳргон як иди омавии 
мардумӣ бо номҳои сайр ва иди 
тирамоҳӣ ё ҷашни ҳосилот дар 
байни мардуми тоҷик ҷашн ги-
рифта мешуд. Устод Садриддин 
Айнӣ дар асари арзишманди хеш 
“Ёддоштҳо” роҷеъ ба сайри Дар-
вешобод ва баргузории он, ки 
дар фасли тирамоҳ сурат меги-
рифт, маълумоти ҷолиб додааст. 
Мувофиқи шаҳодати ӯ, сайри 
Дарвешобод одатан ҳар ҳафта 
рӯзи сешанбе пагоҳӣ сар шуда, 
рӯзи чоршанбе то чоштгоҳӣ да-
вом мекард. Сайргоҳ дар тарафи 
ғарбии роҳи калоне буд , ки аз 
бозори гови Ғиждувон баромада 
ба тарафи Бухоро мерафт.

Рӯзи меҳру, моҳи меҳру ҷашни 
фаррух Меҳргон,

Меҳр бифзой, эй нигори 
моҳчеҳри меҳрубон.

Меҳрубонӣ кун ба ҷашни 
Меҳргону рӯзи Меҳр,

Меҳрубонӣ кун ба рӯзи
 Меҳру ҷашни Меҳргон.

 Масъуди Саъди САЛ МОН

Ш о и р о н и  и м р ӯ з  ҳ а м 
намунаҳои нави шеъру достон 
эҷод намуда, тадриҷан дар ин 
мавзӯ ъ анъана ҳои ниёгонро 
ба ҷараён андох та, сифат ҳои 
олии шеъру адаби гузаштагони 
худро дар пайванд бо ашъори 
марду мӣ ба самъи хонанда -
гон г у зошта ,  бар ои сод даю 
шево, ҷаззоб гадидани ашъор 
аз ҷашну оин ҳои қад имӣ, аз 
сиёсат у мантиқ ва фа лсафаи 
ашъор зиёд кор мефармоянд . 

Шоир Муҳтарам Ҳотам ҷашни 
Меҳргонро бо биниши воқеӣ ва 
монандкуниҳои аёнӣ ба риштаи 
тасвир мекашад:

Меҳргон бо меҳр меояд, Сада бо 
сад ниёз,

Аз пайи ӯ мерасад Наврӯзи
 фасли навбаҳор.

Рӯз ояд неку маҳ фархундаву
 соли бафайз,

Рӯзу солу моҳро нек оварад 
Парвардигор!

Меҳргон, пеш аз ҳама, ҷашни 
мардумӣ ва як ҷузъи зиндагиву 
ҷаҳонбинии халқи мо ба ҳисоб 
меравад . Меҳргон асосан иди 
ҳосилот ва дар оғози фасли 
тирамоҳ ҷашн гирифта меша-
вад , ки бо ҳисоби милодӣ аз 
23- сентябр то 22 октябр давом 
меёбад.

Пас аз соҳибистиклол га-
штани Ҷумҳурии Тоҷикистон 
роҷеъ ба ҷашн ҳои Наврӯ зу 
Меҳргон ва Сада мақолаву ри-
сола ва маълумотҳои таърихӣ дар 
китобҳо ва саҳифаҳои матбуот 
яке паси дигар чоп мешаванд , 
ки барои таҳкими худшиносии 
милллӣ омили хеле муҳим ҳисоб 
меёбанд. Мо умед дорем ҷашни 
Меҳргон, ки рӯз ба рӯз хусусияти 
бештару волотарро касб карда 
истодааст, дар ин иҷрои ин мат-
лаб роҳҳои навро боз хоҳад кард. 

Умеда СУЛТОНМАМА ДОВА, 
котиби Шӯрои олимон,

Манижа МАҶИДОВА, 
мудири бахши бойгонӣ

М а рду м и  То ҷ и к и с т о н 
Рӯзи истиқлолияти давла-
тии кишварро чун нишонаи 
қадршиносиву арҷгузорӣ ба 
ин санаи тақдирсози миллӣ 
ҳар сол ҳамчун ҷашни бузур-
ги умумимиллӣ дар фазои 
бошукӯҳи идона таҷлил мена-
моянд ва шукрона мекунанд , 
ки давлати соҳибистиқлолу 
Ватани соҳибихтиёр доранд.

Соҳиби давлати мустақил шу-
дан ва ихтиёри давлатдориро ба 
дасти худ гирифтан барои тоҷикон 
рӯйдоди воқеан сарнавишт-
соз мебошад. Зеро миллате, ки 
тақдири имрӯзу фардои давлат ва 
сарзамини худро дар ихтиёр дорад, 
аз саодати бузурге бархурдор аст. 

Роҳбари сиёсии мамлакат 
Эмомалӣ Раҳмон аввалан ба ҳайси 

Раиси Шӯрои Олӣ ва баъд Пре-
зиденти мамлакат тавонист, дар 
вазъияти басо ноустувори сиёсию 
иҷтимоӣ самтҳои асосии марҳалаи 
аввали Истиқлолияти  давлатиро 
дурандешона муайян карда, давла-
ти тозаистиқлолро аз парокандагӣ 
ва фаношавӣ эмин нигоҳ дорад. 
Сарвари давлат моҳият ва ҷавҳари 
аслии Истиқлолияти давлатиро 
амиқ дарк намуда, пайваста та-
раннум, таъкид ва ҳифзи онро 
муқаддастарин вазифаи инсонию 
шаҳрвандии ҳар фарди бонангу 
номуси миллат арзёбӣ менамояд 
ва худ парчамбардори ин давлати 
соҳибистиқлол пазируфта шудааст.

Истиқлолияти давлатӣ ба мо 
имкон дод, ки шакли идораи давлат 
- ҷумҳурии президентӣ ва низоми 
идораи он - давлати демократи-
ву ҳуқуқбунёд, дунявию ягонаро 
интихоб намуда, моҳияти онро  

иҷтимоӣ арзёбӣ намоем. Тариқи 
раъйпурсӣ Конститутсияи давлати 
соҳибистиқлолро қабул намоем 
ва асосҳои сохтори конститут-
сионии Ҷумҳурии Тоҷикистонро 
ҳукми қонунӣ бахшем. Сохтори 
ҳокимияти давлатӣ, мақомоти 
низоми ҳокимияти қонунгузорӣ, 
иҷроия ва судӣ, аз ҷумла артиши 
миллӣ, мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, 
амният, андозу гумрук ва дигарҳо 
таъсис дода шуда, фаъолияти онҳо 
ба ҳифзи Истиқлолияти давлатӣ, 
амният, тартиботи ҷамъиятӣ, 
ҳуқуқӣ ва ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои 
инсон ва шаҳрванд равона шуд.

Имрўз фазои сулҳу субот ба 
татбиқи сиёсати иқтисодӣ, ба 
манфиатҳои давлатдории миллӣ ва 
ба татбиқи се ҳадафи стратегие, ки 
Ҷаноби Олӣ ба миён гузоштаанд, 
ҷавобгў буда, зина ба зина ҳалли 
худро ёфта истодаанд.

Дар тўли 29 соли сипарӣ мо 
ҷиҳати таъмини истиқлолияти 
э н е р г е т и к ӣ ,  а з  б у н б а с т и 
коммуникатсионӣ бароварда-
ни кишвар ва ҳифзи амнияти 
озу қаворӣ дастовард ҳои на-
заррасеро ноил гардидем ва 
дастовардҳо хеле зиёданд.

Муҳимтар аз ҳама дар кишва-
ри азизамон имрӯз амнияти суб-
оти устувор таъмин гардид ва 
рӯҳияи боварӣ ба ояндаи нек, 
ифтихор аз Ватани озоду орому 
обод ва дорои мақоми шоиста 
дар ҷомеаи ҷаҳонӣ тақвият ёфт 
ва дар ин замина, ба зиммаи 
насли имрӯзи ватан иҷрои ри-
солати бузурги таърихӣ-бунёд 
ва таҳкими давлати мустақили 
Тоҷикистон афтодааст. Ҳоло ва-
зифаи ҳамаи мост, ки ин рисолат-
ро ба таври шоиста анҷом диҳем.

Аз комёбиҳои истиқлолият 

бархурдор гардида, мо қарзи 
шаҳрвандии худ медонем, ки сиё-
сати хирадмандонаи Президенти 
мамлакат, Ҷаноби Олӣ муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмонро ҳамаҷониба 
дастгирӣ намуда, дар татбиқи он 
ақлу дониш ва қувваи худро дареғ 
надорем. 

Мо имони комил дорем, ки 
шоҳроҳи ҳазорсолаи сеюм барои 
мо асри таҳкими истиқлолияти 
кишвар, рушду нумӯи давлатдории 
миллӣ, асри дастовардҳои бена-
зири сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ 
ва фарҳангии кишварамон хоҳад 
шуд. Ва ин роҳи дурусти тақдирсоз 
моро ба сӯи ҷомеаи мутамадди-
ни ҷаҳонӣ ва ояндаи неку осуда 
ҳидоят хоҳад намуд.

Насибабону 
АБДУРАҲМОНОВА, 

магистрант 

МЕЊРГОН ЉАШНИ МАРДУМЇ

ИСТИЌЛОЛИЯТ ВА ЉОЙГОЊИ 
ОН ДАР ТАШАККУЛИ МИЛЛАТ
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Рушди низоми молиявӣ ва 
ҳамкори ҳои с удманди моли-
явию иқт исод ии Ҷу м ҳ у рии 
То ҷ и к и с т о н  б о  т а м о м и 
давлатҳои дунё ва сохторҳои 
фаъоли байналмилалӣ яке аз 
самтҳои афзалиятноки сиёсати 
молиявию иқтисодии хориҷии 
мамлакат ба ҳисоб рафта, дар 
давоми солҳои Истиқлолияти 
давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
таҳти назорати доимии Ҳукумати 
кишвар қарор дорад. Сармояи 
қарзии ни ҳод ҳои молиявию 
қарзии байналмилалӣ аз солҳои 
аввали соҳибистиқлолӣ то имрӯз 
дар рушду тараққиёти кишвар 
нақши назаррас дошта, доираи 
муносибат ҳо бо ин ниҳод ҳо 
густариш ёфта истодаанд. 

И м р ӯ з ҳ о  Ҷ у м ҳ у р и и 
Тоҷикистон бо зиёда аз 100 
кишвари ҷаҳон муносибатҳои 
тиҷоратию иқтисодиро барқарор 

намуда, инчунин ба узвияти беш 
аз 30 ташкилотҳои молиявии 
байна лмила лӣ ва минтақавӣ 
қабул гардидааст. Узвият дар ин 
созмонҳо пеш аз ҳама ба ҳалли 
масъа ла ҳои афза лиятдоштаи 
рушду тараққиёти мамлакат, аз 
ҷумла ба таҳкими сулҳу субот ва 
ваҳдати миллӣ, тақвият бахшида-
ни ислоҳоти институтсионалӣ, 
иқтисодӣ ва иҷтимоӣ равона 
гардидаанд.

Уму ман дар т ӯли 20 соли 
охир Ҳукумати кишвар зиёда 
аз 280 лоиҳаи муштараки сар-
моягузориро ба маблағи уму-
мии 6,6 млрд. доллари амрикоӣ 
якҷо бо ташкилотҳои байнали-
милалии молиявӣ дар 8 соҳаи 
и қ т и с од и  м и л л ӣ ,  а з  ҷ у м л а 
соҳаҳои ҳокимият ва идораку-
нии давлатӣ, маориф, тандурустӣ, 
ҳифзи иҷтимоӣ, хоҷагии ман-
зилию коммуналӣ, кишоварзӣ, 

энергетика ва нақлиёт татбиқ 
намудааст.

Ҷи ҳ ати ноил гардидан ба 
ҳадафҳои стратегии мамлакат 
дар соҳаи энергетика 43 лоиҳа 
ба маблағи 2,27 млрд. долла-
ри амрикоӣ, нақлиёт 53 лоиҳа 
ба маблағи 1,96 млрд. доллари 
амрикоӣ ва кишоварзӣ 49 лоиҳа 
ба маблағи 620 млн. доллари 
амрикоӣ маблағгузорӣ шудааст.

Яке аз вазифаҳои муҳими Ва-
зорати молия дар самти таъми-
ни устувории нишондиҳандаҳои 
қарзи давлатии кишвар ин таҳияи 
Стратегияи миёнамуҳлати идо-
ракунии қарзи давлатӣ ба ҳисоб 
меравад. 

Ма қс а д и  ас о с и и  ҳ у ҷ ҷат и 
стратегии мазку р ин истифо-
даи самаранок ва мақсадноки 
за хира ҳои молиявии беру нӣ 
ва дохилии ҷалбшаванда бо на-
зардошти муносибати оқилона 
б а  д а р аҷ а и  х а в ф  м е б о ш а д . 
Мақсад ҳои иловагии страте-
гия, рушди минбаъдаи бозори 
қоғазҳои қиматноки давлатӣ 
ва таъмини идорашавандагӣ ва 
устувории қарзи давлатӣ мебо-
шад.

Стратегияи идоракунии қарзи 
давлатӣ барои солҳои 2018-2020 
зару рати дақиқ тавсиф кар-
дани доираи уҳдадориҳо, рас-
миёту механизмҳои ҳамкорӣ ва 

ҳамоҳангсозии сиёсати қарзӣ, 
функсияҳо ва масъулияти воба-
ста ба онҳо, инчунин мубоди-
лаи иттилооти байни мақомоти 
давлатии ба раванди ташаккули 
идоракунии қарз ҷалбшударо 
дар назар дорад. Стратегияи 
мазку р дар асоси тавсия ҳои 
шарикони рушд таҳия гарди-
да, асосан барои мутобиқ на-
мудани равандҳои идоракунӣ, 
б а ҳ и с о б г и р ӣ  в а  т а ҳ л и л и 
қарзи давлатӣ ба стандартҳои 
байналмилалӣ нигаронида шу-
дааст.

               Кенҷаев РУСТА М, 
магистрант 

САМАРНОКИИ ЌАРЗИ ДАВЛАТЇ ВА 
ЉАЛБИ САРМОЯГУЗОРИЊОИ ДАВЛАТЇ
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Конститутсия барои ҳар 
як давлат ҳуҷҷати муҳиму 
раҳнамунсоз аст. Он сана-
дест, ки асоси давлатдорӣ 
маҳсуб мешавад. Зеро ак-
сари қарору барномаҳои 
муҳими дигари соҳавӣ дар 
такя ба Констиу тсия ва 
меъёрҳои он қабул ва таҳия 
мегарданд. 

Дар ин давра ба шарофати 
сиёсати бунёдкоронаву соза-
ндаи Асосгузори сулҳу ваҳдати 
миллӣ - Пешвои миллат, Пре-
зидент и ҷу м ҳ у рӣ му ҳ тарам 

Э м о м а л ӣ  Ра ҳ м о н  таъ м и н и 
ҳадафҳои олии давлатдорӣ ва 
ҳифзи манфиатҳои миллӣ ба роҳ 
монда шуд. Дар татбиқи ҳадафҳо 
табиист, ки нақши Конститут-
сия низ хеле муассир аст. 
Маҳз меъёрҳои Консти-
тутсия  ҷиҳати расидан ба 
ваҳдати миллӣ таҳкурсии 
устувор гардид ва дар он 
марҳилаи ҳассоси таърихӣ 
барои эҳёи рукнҳои хароб-
гардидаи давлатдорӣ нақши 
ҳалкунанда бозид. Як ҷиҳати 
а ҳ а м и я т но к и и  Ко нс т и т у т-
сия дар он зоҳир мегардад , ки 
масъалаҳои муҳиме чун асосҳои 
с о х т о р и  к о н с т и т у т с и о н ӣ , 
ҳ у қ у қ ,  озод и ҳои ша ҳ рванд , 
вазифа ҳои асосии инсон ва 
шаҳрванд , мақом ва салоҳияти 
мақоми олии намояндагӣ ва 
қонунгузори кишвар, салоҳияти 
П р е з и д е н т и  Ҷ у м ҳ у р и и 
Тоҷикистон, Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, мақомоти иҷроияи 
маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, 
вазъи ҳуқуқии Вилояти Мух-

тори Кӯ ҳ ис тони Бада х шон, 
мустақилияти ҳокимияти судӣ, 
ба зиммаи мақомоти проку-
ратура вогу-

зор будани 
назорати иҷрои дақиқ ва 

якхелаи қонунҳо дар қаламрави 
ҷумҳурӣ, тағйирнопазир будани 
шакли идораи ҷумҳурӣ, тамоми-
яти арзӣ, моҳияти демократӣ, 
ҳуқуқбунёдӣ, дунявӣ ва иҷтимоӣ 
доштани давлатро муқаррар на-
мудааст.

Имсол аз қабули Конститут-
сияи мамлакат 26 сол пур меша-
вад. Бале, расо 26 сол муқаддам 
мардуми тоҷик Конститутсияи 
давлатро аз тариқи раъйпур-
сии умумихалқӣ қабул карда, 
ба шарофати он пойдевори дав-
лати соҳибихтиёр, демократӣ, 
ҳ у қ у қ б у н ё д  в а  д у н я в и и 

тоҷиконро таҳким бахшиданд. 
Констит у тсияи Ҷу м ҳу рии 

Тоҷикистон, ки меъёрҳои 
он аз принсипи инсондӯстӣ 

маншаъ мегиранд , ҳамчун 
ҳуҷҷати сарнавиштсози 
сиёсиву ҳуқуқӣ эътироф 

гардида, арзишҳои муҳими 
ҳ аёт,  ирода ва марому 

мақсади сокинони кишварро 
баёнгар аст. Тавассути қабули 
Конститутсия халқи Тоҷикистон 
ба ҷомеаи ҷаҳонӣ эълон намуд , 
ки соҳиби давлати соҳибихтиёр 
буда, баҳри ҳифзи комёбиҳо ва 
таҳкими онҳо пайваста кӯшиш 
менамояд.

Ба ибораи дигар, Консти-
тутсия ҳамчун санади муҳими 

давлатдорӣ барои амалӣ гарди-
дани ҳокимият аз ҷониби халқ 
ва иштироки ҳар як шаҳрванд 
дар идораку нии ҷамъиятиву 
давлатӣ замина гузошта, бароба-
рии ҳамаро дар назди қонун таъ-
мин ва гуногунандеширо ҳамчун 
рукни ҷомеаи демократӣ кафолат 
додааст. Маҳз дар заминаи Кон-
ститутсия дар кишвар ислоҳоти 
сиёсиву ҳуқуқӣ ва иқтисодиву 
иҷтимоӣ ба роҳ монда шуда, 
ҷиҳати рушди бонизому пурса-
мари самтҳои гуногуни ҳаёти 
ҷомеа шароити мусоид фароҳам 
овард.

Зимнан, дар арафаи солгарди 
26-уми Констиутсияи мамлакат 
ҳар кадоми моро лозим аст, ки ба 
он арҷ гузорем. Арҷ гузоштан ба 
Конститутсия маънои зиндагӣ 
дар доираи қонунро дорад ва аз 
ҳар кадоми мо талаб мекунад , 
ки қонунписанд бошему ҳуқуқи 
констит у тсионии дигаронро 
эҳтиром намоем.

                                                                           
Хушдил ИСЛОМОВ, 

магистрант

САНАДИ МУЊИМИ ДАВЛАТДОРЇ

Пешбурди оқилонаи сиёсати молиявӣ ва 
муътадилии он дар ҳамаи давру замонҳо оми-
ли асосии устувории давлат мебошад.  

Эмомалӣ РАҲ МОН
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НАЗАРЕ БА 
КОНСЕПСИЯИ 

СИЁСАТИ ХОРИЉЇ
К о н с е п с и я и  с и ё с а -

ти хориҷии Ҷу м ҳу рии 
Тоҷикистон санади сиё-
сиёст, ки принсипҳои асо-
сии он ҳадафу вазифаҳо 
ва самтҳои афзалиятноки 
сиёсати хориҷии Ҷумҳурии 
Тоҷикистонро бо назардошти 
манфиатҳои миллии дароз-
муддати кишвар муайян ва 
танзим менамояд. 

Б о  д а р  н а з а р д о ш т и 
д и гар г у н и ҳ о и  ҳ аё т и  с и ё -
сиву иҷтимоӣ, фарҳ ангиву 
иқтисодии кишвар ва ташак-
кули симои нави геополитикӣ 
дар ҷаҳону минтақа дар даҳаи 
дуюми асри ХХl ҳукумати ки-
шварро лозим омад, ки сиёса-
ти хориҷиеро пешбинӣ кунад, 
ки он ба мутобиқ намудани 
рушди кишвар ба равандҳои 
та в с и я ё б а н д а и  ҳ а м г и р о ӣ , 
минтақавишавӣ ва ҷаҳонишавӣ 
мусоидат намояд, имкониятҳои 
м у н о с и б и  н а в р о  ҷ и ҳ ат и 
пешгирӣ ва рафъи хатарҳои им-
конпазир ба амнияти миллии 
он фароҳам оварад, заминаҳои 
мусоидро барои татбиқи пай-
гиронаи манфиатҳои миллӣ дар 
асоси воқеъбинӣ ва мутавозинӣ 
таъмин намояд. 

А з ин хотир, бо фармо-
ни Президенти Ҷу м ҳ у рии 
Тоҷикистон соли 2015 Кон-
сепсияи Сиёсати хориҷии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон қабул 
карда шуд , ки аз Конститут-
сияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
конунҳо ва санадҳои меъёрии 
ҳуқуқии танзимкунандаи фаъо-
лияти мақомоти давлатии ки-
швар дар соҳаи сиёсати хориҷӣ, 
санадҳои ҳуқуқии байналмила-
лии эътироф намудаи Ҷумҳурии 
Тоҷикистон сарчашма мегирад.

Ҳ а н ӯ з  а з  д а в р о н и 
истиқлолияти кишвар сиё-
с ат и  х о р и ҷ и и  Ҷу м ҳ у р и и 
Тоҷикистон сиёсати сулҳҷуёна 
буда, дар асоси принсипҳои 
эътирофи баробарӣ, эҳтироми 
истиқлолият ва тамомияти 
арзии давлатҳо, эҳтироми ҳуқуқ 
ва озодиҳои бунёдии инсон 
ва иҷрои ухдадориҳое, ки аз 
ҳуқуқи байналмилалӣ бармео-
янд, бунёд ёфтааст. Консепсия 
роҳандозии сиёсати хориҷиро 
ҷунон пешбинӣ менамояд, ки 
он барои ба даст овардани як 
қатор стратегияҳои миллии 
рушд мусоидат менамояд. Он 

манфиатҳои миллии кишарро 
дар соҳаи сиёсати хориҷӣ ифода 
мекунад, ки онҳо дар марҳилаи 
кунунӣ ва ояндаи наздик аз 
инҳо иборатанд:

-  ҳ и м о я и  в а  т а ҳ к и м и 
и с т и қ л о л и я т и  д а в л а т и и 
Тоҷикистон ва таъмини амни-
яти миллӣ: Эҷоди навори амни-
ят ва ҳусни ҳамҷаворӣ дар тули 
марзҳои кишвар;

- инкишофи муносибатҳои 
боварӣ, дӯстӣ ва ҳамкорӣ бо та-
моми кишварҳои олам дар асоси 
манфиатҳои мутақобила;

- фароҳам овардани шароити 
мусоид барои рушди иқтисодӣ, 
иҷтимоӣ, фарҳангӣ ва тадриҷан 
баланд бардоштани сатҳи зин-
дагии мардум, таъмини амнияти 
иқтисодии кишвар;

- тақвияти шинохти му-
сбати Ҷумҳурии Тоҷикистон 
дар ҷаҳон ба ҳайси давлати 
демократӣ, дунявӣ ва ҳуқуқбунёд. 

Дар натиҷаи рушди низоми 
геополитикӣ ҷаҳони муосир 
дигаргуниҳои амиқи сиёсиву 
иқтисодӣ сурат гирифта, боиси 
тағйироти муассир дар низоми 
муносибатҳои байналмилалӣ 
гард идаас т.  Пад идаи нави 
ҷа ҳонишавӣ дар баробари 
мусоидат ба муносибат ҳои 
гуногунҷамбаи халқу кишварҳо, 
ҳамзамон пайомадҳои номатлу-
бро ба вуҷуд овардааст. 

Дар Консепсияи сиёсати 
хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикстон 
авлавиятҳои сиёсати хориҷии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон зикр 
ш уд а а н д ,  к и  о н ҳ о  та в с е -
аи ҳ амкори ҳои ду ҷонибаи 
м у с та қ и м  б о  к и ш в а рҳ о и , 
ҳ а м ко р и ҳ о и  б и с ё р ҷ о н и б а 
д ар  до и ра и  та ш к и л о т ҳ о и 
байналмилалӣ инҷунин дипло-
матияи иқтисодӣ ва ҳамкорӣ 
дар соҳаи об пешбинӣ шудаанд.

Т и б қ и  К о н с е п с и я 
афзолиятҳои сиёсати хориҷии 
Ҷумҳу рии Тоҷикистон таъ-
мини нақши созандаи кишвар 
дар масъа ла ҳои марбу т ба 
об дар минтақа ва дар арсаи 
байналмилалӣ мебошад , ки 
ҳам ба манфиатҳои миллӣ ва 
ҳам ба нафъи ҷомеаи ҷаҳонӣ 
қабул шудааст. Ин ташаббус 
даҳсолаи байнанмилалии ”Об-
барои рушди устувор 2018-
2028” мебошад.

Ҳасанзода АМИРҶОН, 
донишҷӯи курси 3-юми 

факултети дипломатия 
ва сиёсат

Ҳаёти инсону табиат ва 
мавҷудоти зиндаро бе об 
тасаввур намудан нашояд. 
Гулгулшукуфоии табиат, на-
шъунамои растаниҳо, саб-
зу хуррам гаштани дашту 
даман аз фоизи ин неъмати 
бебаҳост. 

Ҳ ар қадар ин не ъмат и 
бебаҳои табиат сарфакорона 
истифода шавад, ҳамон қадар 
ҳосилнокии хок, ки инсоният 
қувваи ҷисмонии худро барои 
истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ, 
бунёди боғу токзор ва ғайра сарф 
кардааст, баланд мегардад. Об 
пайвастагии химиявии ҳаво ва 
гидроген буда, дар шакли ях, 
буғ ва маҳлул метавонад бошад. 
Замин ягона воситаи асосии 
истеҳсолот бо об ҳамчун ҷузъи 
захираи табии алоқамандии зич 
дошта якҷоя истифода мешавад. 
Гардиши об дар табиат қабати 
ҳосилхези хокро ба вуҷуд меорад.

Аз рӯйи ҳисобҳои мутахасси-
сон, дар таркиби мантияи Замин 
об 10-12 маротиба зиёд нисбат 
дар уқёнуси ҷаҳонӣ нигоҳ дошта 
мешавад. Дарёҳо ва кулҳо 0,3% 
захираҳои ҷаҳонии оби озодро 
нигоҳ медоранд.

Захираҳои калони об, пиряхҳо 
мебошанд, ки дар онҳо то 2,1% 
захираҳои оби ҷаҳонӣ ҷамъ шу-
даанд. Агар ҳамаи ин пиряхҳо об 
шаванд, он гоҳ сатҳи об дар рӯйи 
замин ба 64 м баланд мешавад ва 
қариб 1/8 ҳиссаи сатҳи хушкӣ 
зери об мемонад.

Аз рӯйи ақидаи олимони 
соҳа, ҳоло дар ҷумҳурӣ 39,3%-и 
обҳои зеризаминӣ бо мақсади 
эҳтиёҷоти хоҷагию нӯшокӣ 7,7% 
барои эҳтиёҷоти истеҳсолию-

техникӣ, 38,1% барои обёрӣ ва 
14,9% дар дигар самтҳо истифода 
мегардад. Дар ҷумҳурӣ ҳоло зиёда 
аз 9000 чоҳ канда шудааст ва бо 
сабабҳои техникӣ, махсусан, на-
расидани маблағ барои тоза кар-
дан ва ҳифзи онҳо як қисмашон 
фаъолият намекунанд.

А з рӯ йи тадқиқот ҳо ва 
ҳисобҳо 25,6%-и манбаҳои обҳои 
зеризаминии ҷумҳурӣ дар вилоя-
ти Суғд 21,8%, дар вилояти Хат-
лон 21,4%, дар ВМКБ ва дар ШН-
ТМ 31,2% муайян карда шудааст. 
Аз ин миқдор захираҳои қобили 
истифодашаванда дар вилояти 
Суғд 45,8%, Хатлон 25,9%, ВМКБ 
1,28%, ШНТМ 27,0%-ро ташкил 
медиҳад.

Воқеан охирҳои асри ХХ 
ва аввалҳои асри ХХI давраи 
тағйирёбии назарраси иқлим 
аз ҷумла гарм шудани иқлими 
сайёра, обхезию хушксолиҳо ва 
дигар мушкилоти экологӣ масъ-
алаи таъмини аҳолӣ бо обро дар 
минтақа ва ҷаҳон дар ҷойи аввал 
гузоштааст.

А з  р ӯ й и  м аъ лу м о т  в а 
таҳлилҳои коршиносон, имрӯз 
дар тамоми ҷаҳон қариб 1,5 
миллиард одам имконияти исти-
фодаи оби нӯшокиро надоранд 
ва бештар аз 7,5-8 миллион на-
фар аз нӯшидани обҳои ифлос 
ба ҳалокат мерасанд ё бистарӣ 
мегарданд. Ин ҳолат масъалаи 
ҷустуҷӯи роҳҳои ҳалли мушки-
лоти обро ба миён меорад.

Бо мақсади ҳалли ин ва ди-
гар масъалаҳои ба мавзӯи об 
алоқаманд бо ташаббуси Асос-
гузори сулҳу ваҳдати миллӣ-
Пешвои миллат му ҳ тарам 
Эмомалӣ Раҳмон СММ соли 
2003-ро соли байналмилалии 
“Оби тоза” эълон намуда буд.

Пешниҳодҳои дигари Пешвои 
миллат - даҳсолаи “Об барои 
ҳаёт" 2005-2015 ва “Об барои 
рушди уст увор 2018-2028” 
мебошад.

Дигар қадаме, ки Тоҷикистон 
худро ба сифати идоракунандаи 
ҳамкории боэътимод дар сатҳи 
байналмилалӣ мебинад, ин кам 
кардани офатҳои табиӣ, таъсири 
тағйирёбии иқлим, роҳ ёфтан ба 
бехатарии оби нӯшокӣ, танду-
рустии ҷамъиятӣ, муҳити зист, 
рушд, сармоягузорӣ, идораку-
нии захираҳои об, арзиши об ва 
нақши он дар пойдории рушди 
иқтисодӣ мебошад.

Сол то сол дар курраи замин 
ҳаҷми обҳои ошомидани коҳиш 
ёфта, захираи об кам гардида 
истодааст. Яке аз проблемаҳои 
бузурги ҷаҳони муосир истифо-
даи оби тоза мебошад. Қариб 
80 кишвари дунё дар ин бобат 
дучори мушкилӣ гардида ин 
шумора рӯ ба афзоиш дорад. 
Пешвои миллат муҳимияти ин 
масъаларо дарк карда, барои 
ҳалли ин мушкилот ва гириф-
тани пеши роҳи норасоии об 
дар созмонҳои сатҳи ҷаҳонӣ 
пайваста пешниҳодҳои судманд 
менамояд.

Дастгири ёфтани ташаббуси 
навбатии Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон оид ба даҳсолаи байнал-
милалии амал “Об барои руш-
ди устувор, солҳои 2018-2028” 
воқеаи фараҳбахш ба ҳисоб ме-
равад. Ин пешниҳод аз ҷониби 
193 давлат ҷонибдорӣ гардида, 
Созмони Милали Муттаҳид онро 
қабул намуд. 

                                                                        
Рустамҷон САИДБЕКОВ, 

магистрант 

ОБ НЕЪМАТИ 
ШУКУФОИИ ЊАЁТ
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Па р ч а м и  м и л л ӣ  я ке 
а з  р а м з ҳ о и  м у ҳ и м и 
Истиқлолияти миллӣ ва 
давл атдории  Муосири 
мо, таҷассумгари асосҳои 
таърихӣ ва рамзҳои давлат-
дории гузаштаи тоҷикон,  
инчунин ифодакунандаи 
мақсаду маром ва орзуву 
ормонҳои  тамоми марду-
ми Тоҷикистон мебошад. 
Эмомалӣ Раҳмон

П а р ч а м д о р и в у 
парчамбардорӣ ба халқи мо аз 
аҷдодон мерос монда, пайдои-
ши парчам таърихи хеле қадимӣ 
дорад. Агар ба рамзҳо бо наза-
ри таҳқиқ ва таҳлил нигарем, 
ҳар як рамз то андозае рав-
шангари таърих, сарнавишту 
саргузашти қавмҳо, халқиятҳо, 
миллату давлат, инъикосгари 
фарҳ анг у тамад ду н,орзу ву 
ормонҳои мардуманд.

Рамзҳо хеле гуногунанд, ми-
сли Парчам, Нишон, Суруди 
миллӣ, мӯҳри давлатӣ ва ғайра. 
Дар ин миён парчам ҳамчун 
рамз таърихи хеле бою рангин 
ва қадимиро дорост. Парчам бо 
мурури замон ва гузашти айём 
ҳамчун яке аз рамзҳои асосии 

давлату миллат ончунон мавқеи 
худро устувор кардааст ва маз-
муну моҳияти муҳим касб наму-
дааст, ки имрӯз мавҷудияти ҳеҷ 
як давлат, озодӣ ва истиқлоли 
онро бидуни парчам наметавон 
тасаввур намуд.

Дар таърихи қадимии рамзҳо 
парчам ба рамзи пирӯзӣ ва 
сипас ба рамзи давлатдорӣ 
табдил ёфта буд. Ҳар шахсе 
ба қудрат мерасид , соҳиби 
тахту салтанат мегашт, тоҷи 
шоҳӣ ба сар мениҳод , парча-
мро азизу муқаддас медонист 

ва онро баланд меафрохт. Дар 
“ Шоҳ н о ма”- и  Аб ул қо с и м и 
Фирдавсӣ омадааст, ки  Шоҳ 
Фаридун парчами худро бо 
сангҳои қиматбаҳо ва тасвири 
ситораи чоргӯшаи тиллоӣ ва 
шилшилаҳои (лентаҳои) сурх, 
зард ва бунафш оро дода, онро 
“Дирафши Ковиёнӣ” номид. 
“Дирафш” аз вожаи дирафши-
дан, дурахшидан, рӯшноӣ до-
дан, партавафкандан ва тоби-
дан сохта шудааст ва ба маънои 
парчам, алам, аломату байрақ 
омадааст. Тибқи сарчашмаҳои 

таърихӣ ин суннати аҷдодӣ 
таърихи беш аз 4000 сола до-
рад.

Пас аз пош хӯ рдани дав-
лати абарқудрати Иттиҳоди 
Ҷ а м о ҳ и р и  Ш ӯ р а в и и 
Сотсиалистӣ дар ҳаёти сиёсӣ 
ва иқтисод ии ҷу м ҳ у ри ҳои 
и т т и ф о қ ,  а з  ҷ у м л а , 
Тоҷик ис тон марҳ илаи нав 
оғоз ёфт. Ҷумҳуриҳои иттифоқ 
давлат ҳои соҳибистиқлолу 
озод гардиданд ва ин боис 
шуд , ки ҳар давлати мустақил 
парчами худро ҳамчун рамзи 
давлатдорӣ, соҳибихтиёрӣ ва 
истиқлолияти давлатӣ қабул 
кунад.

2 4  н о я б р и  с о л и  1 9 9 2 
Иҷ лосияи ХVI тақ дирсози 
Ш ӯ р о и  Ол и и  Ҷ у м ҳ у р и и 
Тоҷикистон дар Қасри Арбоб 
Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон 
“Дар бораи тасдиқи Низо-
мномаи Парчами давлатии 
Ҷу м ҳ у рии Тоҷикистон”-ро 
қабул кард ва бо ҳамин дар 
таърихи парчамдории тоҷикон 
саҳифаи нав оғоз шуд. Маҳз дар 
ҳамин рӯз кишвари мо соҳиби 
яке аз рамзҳои асосии давлати 
соҳибистиқлол гардид.

Д а р  ҷ а ҳ о н и  м у о с и р 
ҳ ар  я к  д а в л ат и  м ус та қ и лу 

соҳибихтиёр тавасс у ти пар-
ч а м  м у а р р и ф ӣ  м е г а рд а д . 
Қ а д р ш и н о с ӣ  а з  Па р ч а м и 
давлатӣ арҷг узориву ифти-
хор аз давлат,  аз  г у заштаи 
худ ва ғамхорӣ ба фардо бу-
да, он яке аз омилҳои муҳими 
х уд шиносӣ ма ҳс у б меёбад . 
Бо дидани Парчам ифтихори 
ватандорӣ ва эҳсоси масъули-
яти ҳар як шаҳрванд дар назди 
ха лқу миллати хеш боло ме-
гардад . Парчами Ҷу м ҳу рии 
Тоҷикистон рамзи ҳаёти осо-
ишта, ва ҳ дати миллӣ, шуку-
фоии кишвар, истиқлолияти 
комил ва умед ба фардои нек 
мебошад. Парчами давлатии 
мо инъикоску нандаи расму 
оин ҳои деринаи давл атдо -
р и и  м и л л иа мо н ,  баё н гар и 
мақсаду мароми сок инони 
мамлакат буда, ба он ҳо дар 
роҳи бу нёди ояндаи ду ра х-
шон нерую қуввати созандагӣ 
мебахшад. А з г узашта то ку-
нун дар парчам нишона ҳои 
муҳиму арзишманди фарҳанги 
ҳар ха лқу миллат, пайроҳаи 
таъри х ии тайкардаи он ва 
а л о м ат ҳ о и  и с т и қ л о л и я т и 
давлатӣ инъикос ёфтаанд.

Фарида Д АВЛАТОВА, 
магистрант 

Дар  в оқе ъ ,  б е ҳ тари н 
ганҷинаи гавҳари ҳастӣ забон 
аст. Забон воситаи алоқаи 
байни одамон мебошад. 

Инсоният фикри худро та-
вассу ти забон баён менамояд. 
Забон хоси инсоният буда, ои-
наи фарҳанги халқ аст. Ҳар як 
забон аз ҳастии ин ё он миллат 
дарак медиҳад. Инсониятро дар 

ҳама давру замон зарур аст, ки 
забони худро пок нигоҳ дорад , 
зеро шоири забардаст чунин 
мефармояд:

 Аз миллату аз забони худ 
ёд кунед,

 Арвоҳи гузаштагони худ 
шод кунед.

 То ҳарф занад ба точикӣ 
тифли шумо, 

 Дунёи варо точикӣ 
бунёд кунед.

Дар ҳақиқат ҳам донистани 
забонҳои гуногун, одамонро бо 
ҳам муттаҳид месозад, аммо шахс 
бояд аввалиндараҷа забони мода-
рии худро донад. Зеро забон дар 
баробари дигар арзишҳои миллӣ, 
аз ҷумла Парчами миллӣ, Нишони 
давлатӣ, Суруди миллӣ ва дигар 

арзишҳо ифодагари давлату миллат 
аст. Инро ҳам бояд зикр намуд, ки 
донистани забони модарӣ барои 
омӯхтани дигар забонҳо кӯмак 
менамояд.

Фаромӯ ш сох тани забони 
модарӣ ин худ беҳурматӣ нисбат 
ба Ватан –Модар аст. Шахсе ки 
забонашро фаромӯш мекунад, гӯё 
модару Ватанашро фаромӯш сох-
тааст, чунки модар ба мо забон 
омӯзондаасту мо бо ин забон дар 
Ватанамон фаъолият менамоем. 
Миллате, ки забони модариашро 
пос намедорад, тавонно намесо-
зад ва ҳифз намекунад , маҳкум 
ба пастист. 

Мо  то ҷ и ко н  з а б о н и  х у-
дро бениҳоят дӯст медорем ва 
маҳз ана ҳамин буд, ки новоба-
ста аз фишори чандинкаратаи 
аҷнабиён, забони мо аз байн на-

рафта, баръакс то ҳол пойдору 
побарҷост. Забони тоҷикӣ ҳанӯз 
аз замонҳои қадим арзи ҳастӣ до-
шт ва дорад. 

Охирҳои солҳои 80-уми асри 
х х яъне соли 1989 мақолаҳо 
дар васфи забони тоҷикӣ ба на-
шр расиданд. Мардум маъно ва 
моҳияти забони давлатиро дарк 
намуда, 22 –юми феврали соли 
1989 гирдиҳамоӣ ташкил дода, 
эътироф намуданд , ки забони 
тоҷикӣ ҳамчун забони давлатии 
Ҷумхурии Тоҷикистон қабул кар-
да шавад. Ниҳоят 22-юми июли 
соли 1989 дар Иҷлосияи Шурои 
Олии Ҷумҳу рии Тоҷикистон 
“Қонуни забони тоҷикӣ” қабул 
карда шуд , ки му вофиқи он 
дар ҷумҳурӣ ба забони тоҷикӣ 
мақоми давлатӣ дода шуд. Бо 
ҳамин забони тоҷикӣ мақоми 

давлатӣ гирифт ва аз ҳамон 
сол сар карда, то соли 2009 дар 
ҷумҳурии мо ҳар сол 22-юми июл 
ҳамчун рӯзи забони давлатӣ ҷашн 
гирифта мешуд.

Баъдтар соли 2009 дубора 
Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон 
“Дар бораи Забони давлатӣ” қабул 
карда шуд. 

Мо ҷавононро месазад , ки 
ин забони аҷдодиро ҳифз намо-
ем, зеро мо ҷавонон созандаву 
бунёдкори фардои дурахшони 
миллатем. Ҳифзу ҳимояи ин сар-
вати беназир барои боз ҳам усту-
вортару пойдор мондани миллати 
мо хизмат менамояд. 

Гулафрӯз БОБИЕВА 
донишҷӯи курси 
якуми факултети 

идоракунии давлатӣ

ЭЙ ПАРЧИ УМЕД, 
ЭЙ НОМ, ЭЙ НИШОН

ДИРЎЗ ВА ИМРЎЗИ ЗАБОНИ ТОЉИКЇ
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И м р ӯ з ҳ о  я к е  а з 
проблема ҳои замони му-
осир ин мубориза бо кор-
ру псия мебошад . Оид ба 
ин масъала солҳои охир дар 
матбуоти даврии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ва берун аз он 
бисёр фикру ақидаҳо пешкаш 
шудаанд. 

Бо мақсади муборизаи бево-
сита бо коррупсия дар мамла-
кат ва му ттаҳид сохтани саъю 
кӯшишҳои зидикоррупсионии 
давлат, ба мубориза ҷалб намудани 
ҷомеаи шаҳрвандӣ, намояндаго-
ни бахши хусусӣ ва ташкилотҳои 
б а й н а л м и л а л ӣ ,  м у қо в и м ат и 
мақсаднок ба коррупсия бо Фар-
мони Президенти Ҷу м ҳ у рии 
Тоҷикистон аз 10 январи соли 
2007 мақомоти ма хс усгардо -
нидашудаи зиддикоррупсионӣ 
- Агентии назорати давлатии 
молиявӣ ва мубориза бо корруп-
сияи Ҷумҳурии Тоҷикистон таъ-
сис ёфт, ки вазифаҳои асосии он 
аз назорати давлатии молиявӣ, 
пешгирӣ, барҳам додан ва ошкор 
намудани ҳуқуқвайронкуниҳои 
коррупсионӣ, таҳқиқи ибтидоӣ, 
тафтиши ҷиноятҳои коррупсионӣ 
в а  а м а л ӣ  н а м уд а н и  м аҷ м ӯ и 
тадбирҳои сиёсат и давлат ии 
зиддикоррупсионӣ иборат мебо-
шад. Бо назардошти оқибатҳои 
ног у вори ин падидаи номат-
луб бо фармони Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон 30 августи 
соли 2013 таҳти № 1504 Стра-
тегияи муқовимат ба коррупсия 
дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои 
солҳои 2013-2020-тасдиқ шуда, дар 

доираи он самтҳои асосии фаъо-
лияти мақомоти ҳифзи ҳуқуқро 
ҷиҳати мубориза бар зидди кор-
рупсия муайян намуд, ки татбиқи 
он идома дорад. Минбаъд низ 
фаъолияти Агентӣ барои дар амал 
татбиқ сохтани сиёсати миллӣ дар 
соҳаи мубориза ба коррупсия, таъ-
мин намудани ҳуқуқу озодиҳои 
инсон ва ша ҳ рванд , амнияти 
иқтисодии давлат, ҳифзи ҳуқуқу 
манфиатҳои қонунии субъектҳои 
фаъолияти соҳибкорӣ, ҷамъият 
ва давлат, дар тамоми шохаҳои 
ҳокимияти давлатӣ, мақомоти 
маҳалии ҳокимияти давлатӣ ва ху-
дидоракунии маҳалӣ, ташкилотҳои 
ҷамъиятӣ, ҳизбҳои сиёсӣ, бонкҳо 
ва ғайра пурзӯр карда шуд.

Д а р  а с о с и  С т р а т е г и я и 

му қовимат ба корру псия дар 
Ҷу м ҳу рии Тоҷикистон барои 
солҳои 2013-2020, бояд дар тамо-
ми вазорату идораҳо ва мақомоти 
иҷроияи маҳаллии ҳокимияти 
давлатӣ барномаҳои идоравии 
мубориза бо коррупсия бо назар-
дошти соҳаи фаъолияти худ таҳия 
ва мавриди татбиқ қарор гиранд. 
Дар онҳо бояд тадбирҳои пешгирӣ 
намудани ҳодисаҳои сӯиистеъмол 
аз мансаб, тасарруфи моликияти 
давлатӣ, ришваситонӣ ва дигар 
зу ҳу роти номатлуб тавасс у ти 
таҳлили хавфҳои коррупсия ва 
пешгирии бархӯрди манфиатҳо 
пешбинӣ ва амалӣ карда шаванд. 
Бо ишора ба тавсияи омилҳои 
коррупсионӣ дар ҷомеаи ҷаҳонӣ 
гуфта мешавад , ки то кунун ҳеҷ 

кишваре дар мубориза бо ин па-
дидаи номатлуб пурра муваффақ 
нашудааст. Ин дар ҳолест, ки Бонки 
ҷаҳонӣ гардиши яксолаи дороиҳои 
ғайриқонунӣ ё худ коррупсиониро 
дар ҷаҳон баробар ба 600 милли-
ард доллари амрикоӣ ё зиёда аз он 
арзёбӣ намудааст. 

Бо мақсади аз байн бу рдани 
коррупсия дар санадҳои меъёрии 
ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
ш а к л ҳ о и  з е р и н и  ҳ а м к о р и и 
ни ҳод ҳои ҷомеаи ша ҳ рванд ӣ 
оид ба муқовимат бо коррупсия, 
аз ҷу мла ташаккули мафку раи 
з и д д и ко р ру пс ио н ӣ  д ар  ба й -
ни табақа ҳои г у ног у ни ҷомеа 
ва ба л анд бардоштани сат ҳ и 
фаъолнок ии ша ҳ рвандон дар 

ҷараёни мубориза ва муқовимат 
ба корру псия,  г у зар онидани 
та ҳқиқот ҳои иҷтимоӣ, ташкил 
нам уд ан и  к у р с ҳ о и  таъ л и м и и 
з и д д и к о р р у п с и о н ӣ ,  т а ш а к -
кули фазои оштинопазирӣ ва 
фарҳ анги зид д икорру псионӣ 
дар ҷомеа ба василаи ба роҳ 
мондани ҳ амкории г устардаи 
мақомоти давлатӣ бо ВАО, ба-
л анд бардоштани маърифат и 
зид дикорру псионӣ дар ҷомеа 
бо василаи ҷалби мутахассисони 
соҳавӣ, олимони ҳуқуқшинос, ра-
воншиносону иқтисодчиён, сиё-
сатшиносон, рӯзноманигорон, 
к о р м а н д о н и  м а қ о м о т и  б а р 
зид ди коррупсия муборизаба-
ранда,  инчу нин му ҳ аққиқони 
таъриху адабиёт, собиқадорони 
м а қ о м о т ҳ о и  д а в л а т ӣ , 
ташкилот ҳои ғайридавлатӣ ва 
байналмилалӣ ба василаи табъу 
нашри адабиёти илмию оммавӣ 
дар мавзӯҳои зиддикоррупсионӣ; 
нависандагон, рассомон, ходи-
мони театр, радиову телевизион 
ва зиёиёни кишвар ба василаи 
таҳия ва басаҳнагузории асарҳо 
о и д  ба  о қ и бат ҳ о и  зарар о ва-
ри коррупсия, таҳия намудани 
видеороликҳо, асарҳои рассомӣ 
ва ғайра ба нақша гирифта шу-
даанд.

М.Ғ. ШАРИПОВА, 
 магистрант 

КОРРУПСИЯ - МУШКИЛОТИ 
ЗАМОНИ МУОСИР

Дар ҷаҳони муносибатҳои 
дохилию хориҷии давлатҳои 
с о ҳ и б и с т и қ л о л  я к е  а з 
ҳуҷҷат ҳои муҳими сиёсии 
та н з и м ку н а н д а и  та м о м и 
самтҳои идоракунӣ аз лиҳози 
сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ 
в а  д и га р  с о ҳ а ҳ о и  ҳ а ё т и 
ҷамъиятӣ Констит у тсияи 
онҳо мебошад.

Констит у тсия қонунест, ки 
ваҳдати сиёсии халқро шаклбандӣ 
ва таъмин мекунад. Тибқи Консти-
тутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон 
ха лқ аз нигоҳи сиёсӣ воҳиди 
ҳуқуқии дохилидавлатӣ ва ҳуқуқи 
байналмилалӣ мебошад, зеро он 
баёнгари соҳибихтиёрӣ ва сарчаш-
маи ягонаи ҳокимияти давлатӣ аст. 

Тибқи Констит у тсия ха лқи 

Тоҷикистон худро ҳамчун қисми 
ҷудонашавандаи ҷомеаи ҷаҳон 
эълон намудааст, ки ин ифодаку-
нандаи бевоситаи узви созмонҳои 
умумӣ ва минтақавӣ, аз ҷумла, 
Созмони Аҳ дномаи Амнияти 
Дастаҷамъӣ, Созмони Миллали 
Му тта ҳид , Юнеско, Созмони 
Амният ва Ҳамкорӣ дар Аврупо, 
Созмони Конфронси Исломӣ, 
Созмони Аҳдномаи Атлантикаи 
Шимолӣ, Созмони Ҳ амкории 
Иқтисодӣ, Созмони Ҳамкории 
Шанхай, Иттиҳоди Давлат ҳои 
Мустақил, Иттиҳоди Иқтисодии 
А вруосиё,  Машварат оид ба 
Ҳамкорӣ ва Тадбирҳои Боварӣ 
дар Осиё, Бунёди Байналмилалии 
Наҷоти Арал ва ғайра шомил бу-
дани Ҷумҳурии Тоҷикистон мебо-
шад. Аз ин рӯ, Тоҷикистон риояи 
принсипҳои эътирофшудаи умумӣ 
ва меъёрҳои ҳуқуқи байналмилали-
ро ба ӯҳда гирифта, муносибатҳои 
дипломатии худро бо давлатҳои 
хориҷӣ барқарор менамояд , бо 

онҳо равобити мусолиматомез ва 
ҳамкориҳои судмандро дар соҳаи 
муносибатҳои сиёсӣ, иҷтимоӣ, 
иқтисодӣ ва фарҳангӣ бар асоси 
принсипҳои ҳуқуқи байналмилалӣ, 
ки дар оинномаҳои санадҳои он 
созмонҳо муқаррар шудаанд , ба 
роҳ мемонад.

Мардуми шарафманди тоҷик 
баробари қабули аввалин Консти-
тутсияи худ озодӣ ва ҳуқуқи ин-
сонро муқаддас ва бунёди ҷомеаи 
адолатпарварро вазифаи худ эълон 
карда, унсурҳои асосии ҷомеаи 
шаҳрвандиро муайян намуданд.

Асосг у зори с улҳ у ва ҳ дати 
миллӣ - Пешвои муаззами мил-
л ат,  Пр е з и де н т и  Ҷу м ҳ у р и и 
Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон Конститутсияи Ҷумҳурии 
То ҷ и к и с т о н р о  а з  ҷ у м л а и 
дастовард ҳои бузурги мардуми 
Тоҷикистон, заминаи ҳуқуқии 
бунёди давлати соҳибистиқлоли 
тоҷикон, шакли ифодаи ҳуқуқии 
ормонҳои давлатдории миллӣ, 

ҳимояи ҳадафҳо ва манфиатҳои 
миллӣ, осори таърихӣ ва фарҳанги 
миллӣ ҳисобидааст.

Бояд тазаккур дод, ки Консти-
тутсияе, ки 6-уми ноябри соли 
1994 қабул гардид, дар ҳақиқат 
бахтномаи миллат, гувоҳномаи 
давлати соҳибистиқлол ва рисолаи 
тақдири кишвар буда, ба шарофа-
тии он ҷаҳониён Тоҷикистонро 
ч у н  с у б ъ е к т и  ко м и л ҳ у қ у қ и 
муносибатҳои байналмилалӣ, кишва-
ри татбиқкунандаи сиёсати дарҳои 
кушода ва халқи Тоҷикистонро чун 
мардуми бунёдкор, сулҳпарвар ва 
фарҳангӣ шинохтаанд. Аз ҷониби 
мутахассисон ва коршиносони 
Амрико ва Русия Конститутси-
яи Ҷумҳурии Тоҷикистон баҳои 
мусбӣ гирифта, Созмони Амният ва 
Ҳамкории Аврупо бошад Конститу-
тсияи давлати моро дар қатори панҷ 
конститутсияи беҳтарини давлатҳои 
аъзои ин ташкилот ҷой додааст.

Гулноза ҚОСИМОВА 
магистранти курси 2
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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:
734003, Ҷумҳурии 

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

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

Рӯзнома дар 
нашриёти 

«Шарқи озод»
бо теъдоди 1000

нусха ба нашр
расид.

Ҳайати таҳририя:
Д.Сафаров,
А.Комилбек,

З. Аҳмадзода, 
С. Исматов 
О.Бобозода

Ҳайати эҷодӣ:
Н. Маҳмадова, 

Ш. Умарализода

Котиби масъул: 
Х.Мавлонов

САРМУҲАРРИР: Раҳматулло КАРИМОВ

Ҷои баҳс нест, ки вақте ахлотро 
ҳар қадар тагу рӯ кунанд , ҳамон 
андоза бӯи касифаш атрофро ман-
фуру ғализ месозад. 

Вале аҷибаш он аст, ки онҳое ҳам кам нестанд, 
ки дар ин бӯи ғализ ва тоқатфарсо кайфияти равонӣ 
мебаранд ва худро дар иҳотаи он орому осуда 
мегуморанд. Ҳамин сон нокасон роҳбарон, таш-
килкунандагон ва аъзониёни ташкилоти мамнуъи 
терррористию экстремистии Ҳизби наҳзати ислом 
мебошанд, ки ҳамагӣ аз ҳолу ҳавои онҳо огоҳем.

Бешак ТЭТ ҲНИ як наҷосатхонае ифлостар 
аз ҳоҷатхона аст, ки кули аъзо ва тарафдоронаш 
хилқаташон аз гандидаҳо бунёд ёфтааст. Чун эшон 
солҳо боз дар талоши паҳни ғализие ҳастанд , ки 
ҳамагӣ аз он мутаннафиранд. Вале чуноне медонем, 
пайравону раҳбарони касифмаоби ин наҷосатхона 
худро дур аз ин мурдорӣ нигоҳ дошта наметаво-
нанд. Ба ҳар навъ шармандагӣ, рӯсиёҳӣ, бевиҷдонӣ, 
даюсӣ, хоинӣ ва ҳазорон сифоти бад, ин афрод муҳр 
болои дилу ҷони худ зада, гаваккашон дар ин роҳи 
ғализу ифлос роҳ мепаймоянд. Агарчи ин нокасон 
воқиф ба ҳоли хешанд , ки ин роҳи пурнаҷосати 
онҳо анҷомаш боз ҳам касофатист, вале чуноне 
таъкид намудем, эшон дигар бидуни ғилзату ахлот 
ва гандида зист карда наметонанд.

Таърихи фаъолияти роҳбарон, ташкилкунан-
дагон ва аъзониёни ин наҷосатхонаи хоинбарор 
барои ҳар фарди огоҳу худшинос собит мекунад, ки 
тамоми роҳи паймудаи эшон ҷуз паҳни гандидаҳо 
ба атроф чизе беш нест. Нуқта ба нуқта, ҷумла 
ба ҷумла, саҳифа ба саҳифа ва дар маҷмуъ ҳаёту 
рӯзгори ин иблисфитратон саросар вайрокорию ха-
робкорист. Як чашмандоз ба ҷо-ҷо “корнамоиҳо”-и 
ин харсифатон моро ҳушдор месозад, ки дар ши-
нохти душмани ғализкори худ ба хато роҳ надиҳем 
ва донем, ки роҳбарон, ташкилкунандагон ва аъзо-
ниёни ТЭТ ҲНИ сари ҳар қадам чун одати зотӣ 
мекӯшанд, ки бӯи ғализи хиёнатро ба атроф паҳн 
созанд.

Чуноне г уфтем, таърихи паймудаи пу р аз 

гандидаҳои ин афроди террористмаобу хиёнат-
пеша саросар аз бадбинию нафрат ва кинаву  адоват 
нисбати миллати тоҷик ва Ватани маҳбубамон 
Тоҷикистон бунёд ёфтааст. Аз маъхазҳо ба мо 
маълум мегардад, ки ҳанӯз аз соли 1973 ТЭТ ҲНИ 
ба фаъолияти пинҳонӣ пардохта буд. Саркардагони 
гурӯҳои хурофотӣ дар шаҳри собиқ Қурғонтеппа 
ҷамъ омада, фаъолияти худро аз рӯи се масъала – 
ҷалби мардум ба фарҳанги исломӣ, мубориза бо 
бидъату хурофот ва ба майдони сиёсӣ овардани 
аҳли уламо фаъолияти худро баррасӣ намуданд. 
Хушбахтона дар наздиктарин фурсат аз фаъолияти 
пинҳонии ТЭТ ҲНИ дар 1973 мақомоти амниятӣ 
огоҳ гашта, пеши роҳашонро гирифтанд. Вале 
хоинони наҳзатӣ ба ин иктифо накарданд. Дар 
миёнаҳои солҳои 80-ум, дар давраи ба бӯҳрон 
гирифтор шудани Иттиҳоди Шӯравӣ, фаъолияти 
террористии наҳзатиён авҷ гирифт. Соли 1984 
онҳо ба нашри рӯзномаи пинҳонии “Ҳақиқати 
ислом” шу рӯ ъ карданд ва дар дар манзилҳои 
истиқоматиашон ба доир намудани ҷаласаҳо баҳри 
нооромии кишвар партохтаанд. Соли 1985 баъд 
аз ошкор сохтани чунин ҷаласаҳои ғайриқонунӣ 
аз ҷониби мақомоти амниятӣ мавриди назорат 
қарор гирифтанд. Дар натиҷа, аз 22 июн то 14 
августи соли 1986 аз ҷониби мақомоти амниятӣ 

дар шаҳри Душанбе ва водии Вахш амалиёте гу-
заронида шуд, ки дар натиҷаи он 40 узви фаъоли 
ин гурӯҳ дастгир гардида, террористон, аз ҷумла, 
сарвари онҳо Абдуллоҳи Нурӣ ба муҳлати якуним 
сол зиндонӣ шуданд.

Соли 1992 наҳзатиёни бадбини миллати тоҷику 
фориғ аз муҳаббату садоқати ватандорӣ, майдо-
ни шаҳидонро ташкил намуда, Ватани маҳбуби 
мо - Тоҷикистонро ба гирдоби ҷанги шаҳрвандӣ 
кашиданд. Чуноне огоҳем, дар солҳои 1992-1997 
ин амали террористони наҳзатӣ ба ҷумҳурии на-
втаъсисамон хисороти калони молию ҷонӣ овар-
да, бузургтарин корхонаҳои истеҳсолӣ вайрону 
валангор гардид ва сатҳи зиндагии мардумро рӯ 
ба таназзул овард. Гузашта аз ин амали нобахши-
дании наҳзатиёни террорист таъсири бади худро 
ба тамоми соҳот расонид. Аз ҷумла, ба соҳаи мао-
рифи мамлакат хисороти бузург расонида, аксари 
муасисаҳои таълимӣ ба маконҳои ҷангии террори-
стони наҳзатӣ табдил ёфтанд , ки дар натиҷаи он 
қисми зиёди наврасону ҷавонон аз таҳсил канор 
монданд. Дар натиҷаи фишору зӯроварии пай-
вастаи террористони наҳзатӣ бошад , қисме аз 
олимону равшанфикрони кишвар ҳалок гардида, 
қисми дигарашон ҷумҳуриро тарк намуданд. Дар 
маҷмӯъ террористони наҳзатӣ бо амалҳои хунхо-

ронаи худ кишварро ба буҳрони шадиди  иқтисодӣ 
гирифтор намуданд. Чуноне медонем, ин хоинон 
талошҳои халқи ватандӯстӣ тоҷикро нодида гириф-
та, аз ҳадафҳои муғризонаи худ минбаъд ҳам даст 
накашиданд ва ҳоло ҳам роҳи ифлоси худро идома 
дода истодаанд.

Имрӯзҳо роҳбари террористони наҳзатӣ, 
Кабирии хоин, бешармона, чун одати дерин дар 
давлатҳои хориҷ минбари бепоя ороста, бо чанд 
нафари гумроҳе чун худаш, баҳри роҳандозии аъ-
моли наҷис иқдом мекунад.

Вале ҳар қадар наҳзатиёни хоинпеша садо ба-
ланд кунанд, ҳамон қадар бӯи бадкорию хиёнаткорӣ 
ва ватанфурӯшиашон аз наҷосатхонаашон зиёд-
тар берун мешавад ва мардум аз аъмоли зишти 
роҳбарону саркардагони ин ташкилоти террористӣ 
бештар ва саҳеҳтар огоҳ мешаванд. Зиёда аз он, 
роҳбарону саркардагони ин ташкилоти мамнӯъ 
ҳ ар қадар ҳ ангома барпо карданӣ шаванду 
ҳарзагӯӣ кунанд , мардуми сарбаланди кишвара-
мон ҳамон қадар, балки зиёдтар аз он аз кирдорҳои 
ғайриинсонии онҳо бохабартар мешаванд.

Дар ҳамаи давраи фаъолияти худ ин гумроҳон 
дарк накарданд , ки афроди огоҳу худшинос ва 
ватандӯст баҳри ҳифозати якпорчагии Ватан ва дур 
сохтани нохалафон бо аъмоли зишташон, ҳамеша 
талош дар роҳи ҳақ доранд. Ҳамин аст, ки ҳар гоҳ 
нокасони наҳзатӣ баҳри амали зиште иқдом кар-
данд , афроди ватандӯсти кишвар садди роҳашон 
шуданд.

Ҳар фарди огоҳу дурандеш ва воқиф аз аҳкоми 
инсонӣ медонад , ки имрӯз мо ба чи пешрафту 
комёбиҳо даст ёфтаем. Вақте бо чашми ҳақиқат ба 
рушди маорифу фарҳангу тандурустӣ, роҳсозиву 
созандагӣ ва дар умум ба кӯҳи беохири бунёдкорӣ 
менигарем, бояд садҳо маротиба нафратамон ба 
чеҳраҳои сиёҳу суханони бепояву дурӯғин ва ғализу 
нопоки роҳбарону саркардагони наҳзатиёни тер-
рорист зиёд шавад ва бояд донем, ки тамоми бар-
номаи террористию нақшаи хоиниашон берун аз 
наҷасхонаест, ки  ном онро ТЭТ ҲНИ аст!

Х . Д АВЛАТЗОД А,
корманди Академия

ТЭТ ЊНИ БЎИ ЃАЛИЗИ ХИЁНАТРО 
БА АТРОФ ПАЊН МЕКУНАД

МАЪРИФАТИ ЊУЌУЌИЮ ДИНЇ 
- ОМИЛИ ПЕШГИРИИ ТЕРРОРИЗМ

Масъалаи терроризм ва ба ҳаракатҳои 
ифротӣ рӯ овардани одамон ва махсусан, 
ҷавонон дар маркази диққати роҳбарияти 
мамлакат, бахусус аз ҷониби Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, Асосгузори сулҳу 
ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат қарор 
гирифтааст ва дар паёмҳои ҳамасолаи 
Пешвои миллат ба Маҷлиси Олӣ ба таври 
амиқ мавриди баррасӣ қарор дода ме-
шавад. 

Дар шароити ҳозира терроризм ва амалҳои 
террористӣ ба ҳодиса ва раванди мудҳиштарини 
ҷомеаи ҷаҳонӣ табдил ёфтаанд. Таҳлилҳо нишон 
медиҳанд, ки сабаби асосии гаравидани мардум, 
махсусан ҷавонон, ба гурӯҳҳои ифротӣ на ҷанбаи 
моддӣ, балки бештар ҷанбаи маънавӣ дорад. Дар 

ин доира паст будани маърифати динӣ ҳамчун яке 
аз сабабҳои асосӣ баромад мекунад. Ҷавононе, 
ки мубталои андешаҳои радикалӣ гаштаанд асо-
сан ҷаҳонбинии онҳо дар заминаи таасуб шакл 
гирифтааст. Зеро ягон дине вуҷуд надорад, ки дар 
он арзишҳои волои инсонӣ – сулҳу оштӣ, амният, 
адолат, сулҳдӯстӣ, хайрхоҳӣ ва ғ. арзишҳои ахлоқӣ 
вуҷуд надошта бошад ва ё дар ҷои аввал қарор 
нагирифта бошад. 

Терроризм ба ягон дин алоқаи бевоситае на-
дошта, душмани тамоми халқу миллатҳо, мазҳабу 
оинҳо ва душмани тамаддуни инсонӣ мебошад. 
Ин ҳақиқати мусаллам дар шакли хеле равшану 
ошкоро дар Қуръони маҷид ва суннати Пайғамбар 
(с) матраҳ гардида, ҳар марди мусалмонро водор 
кардааст, ки ҳама гуна шакли зӯрӣ ва зӯроварӣ 
нисбати дигар ҳамҷинсони хеш ва кинаву адоват 
варзиданро қатъиян манъ мекунад. Бояд қайд кард, 
ки ҳар як амали манфур аз майнаи манфур барме-
ояд. Терроризм низ маҳсули ҳамин навъи майнаи 
инсонист. 

Ҷанбаи дигар паст будани дониши ҳуқуқӣ аст. 
Аксар вақт ҷавонон ба чунин гурӯҳҳо шомил шуда, 
рафтори худро боадолатона мешуморанд ва ҳатто 
тасаввур карда наметавонанд , ки чунин рафтор 
онҳоро аз кадом ҳуқуқҳо маҳрум мекунад. Таҳлили 
ҳуқуқии рафтори онҳо нишон медиҳад, ки ин раф-
тор на адолатпарварона аст, балки ба маҳдуд карда-

ни ҳуқуқу озодиҳои фитрии инсон равона шудааст. 
Барои пешгирӣ намудани гаравидани ҷавонон ба 
гурӯҳҳои ифротӣ фаъолиятро дар самти баланд 
бардоштани сатҳи маърифатнокии онҳо ҷоннок 
намудан лозим аст. Дар ин замина зарӯр аст, ки 
фаҳмиши моҳияти дин аз таассуб тоза карда шуда, 
моҳияти адолат ва адолатпарварӣ аз мавқеи қонун 
ва дар заминаи давлати ҳуқуқбунёд ба ҷавонон 
фаҳмонида шавад. 

Яке аз роҳҳои босамари пешгирӣ аз терроризм 
ва амалҳои террористӣ бедор намудани худшиносӣ, 
баланд бардоштани зиракӣ ва фарҳанги сиёсии аҳли 
ҷомеа ба шумор меравад. Сатҳи нокифояи худши-
носии миллӣ инсонро фирефтаи иҷрои амалҳои но-
шоиста мегардонад. Гурӯҳҳои гуногун ва давлатҳои 
алоҳида маҳз ҳамин нуқтаи заъфи инсонҳоро пайдо 
карда, онҳоро ба доми худ медароранд. 

Азамҷон РАФИҚЗОДА, 
магистранти курси 1


