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Насли истиқлолу сулҳу ваҳдатем,
Пайравони Пешвои миллатем.

Ҳамватанони азиз!
Парчам яке аз рамзҳои асосиву муқаддаси 

давлатдории миллӣ ба ҳисоб рафта, мардуми 
шарифи Тоҷикистон ҳар сол санаи қабули онро 
бо ҳисси ифтихор аз Ватани муқаддаси худ ва дав-
лати соҳибистиқлоли хеш таҷлил менамоянд. Ба 
ифтихори ин санаи таърихӣ кулли ҳамватанони 
азизамонро табрик гуфта, орзумандам, ки пар-
чами давлати соҳибистиқлоламон дар фазои 
Тоҷикистони маҳбубамон то абад парафшон 
бошад.

Муса л л ам  ас т,  к и  ҳ ар  я к  д ав л ат и 
соҳибистиқлолу озод ба ҷомеаи ҷаҳон, аз ҷумла 
Созмони Милали Муттаҳид маҳз бо парчами худ 
пазируфта мешавад ва эътироф мегардад.

Яъне Парчами давлатӣ муаррифгари тоҷикон 
дар арсаи байналмилалӣ ва мояи ифтихори мо 
ҳамчун узви комилҳуқуқи ҷомеаи ҷаҳон мебошад.

Парчами давлати соҳибихтиёри мо нишонаи 
таъриху фарҳанги бостониву пурғановати милла-
ти тоҷик буда, ҳар як фарди ҷомеаро вазифадор 
менамояд, ки нисбат ба ин рамзи муқаддаси 
миллӣ эҳтиром ва арҷ гузорад.

Воқеан, Парчами давлатӣ омили муайянку-
нандаи ҳувияти миллӣ ва тақвият пайдо кардани 
ҳисси милливу ифтихори ватандорӣ дар шуури 
ҳар як фарди бонангу номуси ҷомеа мебошад.

Парчам рисолат ва неруи муттаҳидкунанда 
дорад, зеро он дарбаргиранда ва таҷассуми 
арзишҳои сиёсиву фарҳангӣ ва ғояву ҳадафҳои 
миллӣ мебошад.

Таърих гувоҳ аст, ки ин рамзи миллӣ ба сифати 

омили нангу номуси ватандорӣ мардуми моро 
борҳо муттаҳид кардааст ва аз вартаи ҳалокат 
раҳо бахшидааст.

Мо баъди ба даст овардани истиқлоли 
давлатӣ дар давраи ниҳоят вазнину ҳассоси 
ҳаёти халқамон бо истифода аз таҷрибаи ниё-
гони шарафмандамон парчами давлати худро 
интихоб ва қабул кардем, ки он мардуми моро 
ба иттиҳоду сарҷамъӣ, сулҳу оромӣ ва ваҳдати 
миллӣ сафарбар намуд.

Имрӯз барои миллати соҳибтамаддуни тоҷик 
парчам сарчашмаи неруву тавонмандӣ дар роҳи 
созандагиву бунёдкорӣ ва сармояи ғуруру ифти-
хори миллӣ мебошад.

Яъне Парчами давлатӣ сокинони кишвари 
моро дар майдони ободониву созандагии Ва-
тан муттаҳид намуда, ҳисси миллӣ, ифтихори 
ватандорӣ ва худшиносиву худогоҳии онҳоро 
тавсеаву тақвият мебахшад.

Маҳз бо парафшонии ин рамзи муқаддас 
мо ҳоло пояҳои давлати соҳибистиқлоламонро 

таҳким бахшида, барои ба як мулки ободу пе-
шрафта табдил додани Тоҷикистони маҳбубамон 
саъю талош карда истодаем.

Қобили зикр аст, ки солҳои охир бунёди май-
дони Парчами давлатӣ ва парафшон намудани ин 
рамзи муқаддас дар маркази вилоятҳо ва шаҳру 
ноҳияҳои кишвар идома дорад.

Парчами давлатӣ, хусусан, барои ҷавонони 
Тоҷикистони азиз омили сарфарозӣ буда, онҳо 
дар ҳама ҷабҳаҳо зери ин рамзи давлатӣ муттаҳид 
мешаванд ва иқдомоти шоистаи ватандӯстонаро, 
аз ҷумла дар ҳимояи Ватани маҳбуб ва дифои ҳар 
ваҷаб хоки муқаддаси он бо ҳушёриву зиракӣ 
амалӣ менамоянд.

Ҷавонону варзишгарони тоҷик, ки насли 
ояндасоз ва номбардорони  миллат мебошанд, 
бо дастовардҳои худ парчами Тоҷикистонро 
дар дуртарин гӯшаҳои дунё парафшон месозанд.

Ҷойи сарфарозист, ки имрӯз Парча-
ми давлатии Тоҷикистон дар саросари олам 
партавфишонӣ карда, нишона аз мардуми 

сулҳхоҳу тамаддунсоз ва кишвари дар ҳалли ма-
соили глобалӣ муваффақи мо мебошад.

Қарзи фарзандӣ ва вазифаи шаҳрвандии ҳар 
яки мост, ки ба Парчами давлатӣ - ин рамзи 
истиқлолу озодӣ, иттиҳоду сарҷамъӣ, ватан-
дориву ватанпарастӣ ва ҳувияти миллӣ арҷ 
гузорем.

Дар ин самт зарур аст, ки илова ба вазора-
ту идораҳо ва ташкилоту муассисаҳо, парчам 
ҳамчун нишони сарисинагӣ аз ҷониби сокинони 
мамлакат, инчунин, дар манзилҳои истиқоматӣ 
ба сифати рамзи ифтихору ватандӯстӣ васеъ 
истифода гардад.

Бигзор, Парчами давлатии кишвари мо, ки да-
лели  пойдор будани сулҳу субот, соҳибихтиёрӣ 
ва пешрафту шукуфоии давлату миллатамон аст,  
бар фарози Тоҷикистон ва мардуми шарифи он 
то абад парафшон бошад!

Рӯзи Парчами давлатии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муборак бошад, ҳамватанони 
азиз!

ПАРЧАМИ ДАВЛАТӢ 
- РАМЗИ ИСТИЌЛОЛУ ОЗОДӢ

ПАЁМИ ШОДБОШИИ 
ПРЕЗИДЕНТИ ЉУМЊУРИИ 
ТОЉИКИСТОН, ПЕШВОИ 

МИЛЛАТ МУЊТАРАМ 
ЭМОМАЛӢ РАЊМОН 

БА МУНОСИБАТИ РӮЗИ 
ПАРЧАМИ ДАВЛАТӢ

Бо талоши Пешво озода кишвар ёфтем,
Боз давлат, боз Парчам, боз минбар ёфтем.
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ПАРЧАМ НИШОН АЗ ДАВЛАТУ ДАВЛАТДОРЇ, 
ИТТИЊОДУ ИТТИФОЌ ВА ЌУДРАТУ ТАВОНОИИ МОСТ 

ПАЁМИ ТАБРИКОТИИ РЕКТОРИ АКАДЕМИЯИ 
ИДОРАКУНИИ ДАВЛАТИИ НАЗДИ ПРЕЗИДЕНТИ 
ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ДОКТОРИ ИЛМҲОИ 
ҲУҚУҚШИНОСӢ, ПРОФЕССОР
ҒАФУРЗОДА АБДУХАЛИЛ ДАВЛАТАЛӢ БА 
МУНОСИБАТИ  РӮЗИ ПAРЧAМИ ДAВЛAТИИ 
ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

Рӯзи Пaрчaми дaвлaтии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон яке aз ҷaшнҳои фaрхундaи 
миллии мо бa шумор рaфтa, истиқбол aз 
он нишони эҳтиром бa рaмзҳои дaвлaтӣ 
мебошaд. 

Пaрчaми дaвлaтӣ дaр бaробaри Нишон 
вa Суруди миллӣ яке aз муқaддaсоти миллӣ 
вa рукнҳои муҳимми дaвлaтдорӣ мебо-
шад. Имрӯз Парчами давлатии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон нишон аз давлату давлатдорӣ, 
иттиҳоду иттифоқи миллати тоҷик, рам-
зи қудрату тавоноӣ, ифтихор аз Ватану 
ватандорӣ ва муқаддасоти миллӣ ба шу-
мор рафта, он дар худ ормонҳои дирӯзу 
имрӯз ва фардои дурахшони миллати 
соҳибтамаддуну шарафманди тоҷикро 
ҷо намудааст.

Aз қaдим зери Пaрчaм мaрдони 
сaдоқaтмaнд, бебок вa ростқaвлу бaномус 
гирд омaдa, бaрои ҳaмзистии осоиштa, 
ҳaмоиши неруҳои aқлонӣ, сaфaрбaркунӣ 
бa корзор ҷaдaл менaмудaнд. Пaрчaм дaр 

тӯли сaдсолaҳои зиёд мояи ифтихору 
ғурури гузaштaгони мо бa шумор рaф-
тa, дaр қaтори рaмзу aркони дaвлaтдорӣ 
мaқому мaнзaлaти пурaрҷро  доро буд. 

Ҷумҳурии Тоҷикистон пaс aз бa 
Истиқлоли дaвлaтӣ рaсидaн Пaрчaми 
дaвлaтии худро чун омили aслии дaвлaту 
дaвлaтдорӣ вa шинохти миллaт соли 1992 
қaбул нaмуд. Мaвқеъ вa нaқши хоссaи 
Пaрчaм дaр дaвлaтдорӣ, гузaронидaни 
чорaбиниҳои рaсмии дaвлaтӣ, фaрҳaнгӣ, 
вaрзишӣ вa муносибaтҳои бaйнaлмилaлӣ 
нaқши кaлидӣ дорaд. Чуноне Aсосгузо-
ри сулҳу вaҳдaти миллӣ - Пешвои мил-
лaт, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтaрaм Эмомaлӣ Рaҳмон иброз до-
штaнд: “Пaрчaми имрӯзaи дaвлaтӣ яке aз 
рaмзҳои муҳимми истиқлолияти миллӣ вa 
дaвлaтдории муосири мо, тaҷaссумгaри 
aсосҳои тaърихӣ вa рaмзҳои дaвлaтдории 
гузaштaи тоҷикон, инчунин ифодaкунaн-
дaи мaқсaду мaром вa орзуву ормонҳои 

тaмоми мaрдуми Тоҷикистон мебошaд”.
Дaр воқеъ Пaрчaм aз рaмзҳои муҳимми 

дaвлaти соҳибистиқлоли мо бa шумор 
рaфтa, aз зaмонҳои қaдим нишонaи 
ҳaмдигaрфaҳмӣ вa вaҳдaту ягонaгӣ до-
нистa мешaвaд. Гузaштaгони пурифти-
хори мо ҳaзорсолaҳо зери ливои вaҳдaту 
ягонaгӣ вa ҳaмaндешӣ вaтaну миллaт, 
озодӣ, зaбону фaрҳaнг вa мaрзу буми 
aҷдодиро ҳимоя нaмудaaнд. Пaрчaми 
дaвлaтии мо бaёнгaри мaвҷудияти мил-
лaти соҳибдaвлaту тaмaддунофaри тоҷик 
вa иттиҳоду сaрҷaмъии он мебошaд. Aз 
ҳaмин нуқтаи назар эҳтиром вa aрҷгузорӣ 
бa aрзишҳои миллӣ, aз ҷумлa бa Пaрчa-
ми дaвлaтӣ, эҳтиром бa кулли aрзишҳои 
гузaштaву имрӯзa вa ояндaи миллaт аст. 

Боиси ифтихору сaрфaрозии ҳaр як 
тоҷику тоҷикистонист, ки бо шaрофaти 
соҳибистиқлолӣ вa сиёсaти хирaдмaн-
донaи Пешвои миллaт муҳтaрaм Эмомaлӣ 
Рaҳмон Пaрчaми дaвлaтии Тоҷикистон 
дaр пешгоҳи бинои бу зу ргтaрин 
созмонҳои бонуфузи ҷaҳонӣ, aз ҷумлa Со-
змони Милaли Муттaҳид пaрафшонӣ кaр-
дa, aз мaвҷудияти миллaти соҳибдaвлaти 
тоҷик бaшорaт медиҳaд.

Имрӯзҳо Пaрчaми мо рaмзи ҳaёти осо-
иштa, меҳнaтдӯстӣ, иқболи бaлaнд, умед 
бa ояндaи нек вa сaрбaлaндии ҳaр яки мо 
мебошaд. Тaҷлил нaмудaни Рӯзи Пaрчaми 
дaвлaтӣ дaр зaмири мо дӯст доштaни мaр-
зу бумро бaмaротиб зиёд нaмудa, он чун 
рaмзи воқеии эътиқоду имон бa миллaт, 
дaвлaт, сaрзaмин, тaмaддуну фaрҳaнг вa 
дaр мaҷмӯъ, бa тaмоми aрзишҳои aхлоқию 
мaънaвии кишвaр мебошaд.

Бо ташаббус ва дастгирии Пешвои 
муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон ба хотири гиромидошти нақши 
созандаву муассири Парчами давлатӣ 
барои боло бурдани ҳисси худогоҳиву 

худшиносӣ ва ватандӯстиву ватанпара-
стии мардум дар пойтахти Ватани ази-
замон - шаҳри Душанбе пояи Парчами 
давлатии Тоҷикистон бо баландии 165 
метр, дарозии 60 ва паҳноии 30 метр, ки 
дар ҷаҳон камназир аст, сохта шудааст. 
Ҳамчунин дар ин замина қариб дар ҳама 
шаҳру ноҳияҳои кишвар пояи Парчами 
давлатӣ чун баёнгари мустақилият ва 
рушду пешрафти давлат, қадршиносӣ ва 
арҷгузорӣ ба муқаддасоти миллӣ сохта 
ба истифода дода шудааст. 

Парчами давлатии мо имрӯз барои 
ҳар як сокини кишвар чун рамзи озо-
дию истиқлолият, ливои созандагию 
бунёдкорӣ ва меҳнати фидокорона  
қарор гирифтааст. Он бо парафшонии 
худ дар қалби ҳар як сокини кишвар 
муҳаббат ба Ватану миллатро афзунтар 
намуда, моро ба сӯи ягонагию ваҳдат, 
сулҳу субот ва зиндагии шоиста раҳнамо 
гардидааст. Чун Парчами давлатии мо 
нишонаи нангу номус ва иқболи баланди 
миллат буда, ҷилваи он ифтихору ғурури 
ватандории моро боз ҳам болотар ме-
барад.

Рӯзи Пaрчaми дaвлaтии Ҷумҳурии 
Тоҷикистонро бa тaмоми устодону кор-
мaндон, мaгистрaнтону донишҷӯёни 
Академияи идоракунии давлатии назди 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 
ба тамоми ҳамватанони гиромӣ сидқaну 
сaмимонa тaбрику муборaкбод гуф-
та, ба Шумо хуррамиву осоиштагӣ, 
рӯзгори пурфайзу пурэҳсон, бахту са-
одат ва сарбаландиву сарфарозиро орзу 
менамоям.

Биг узор, Пaрчaми миллии мо 
ҷовидонa дaр фaзои сулҳу сaлоҳи ки-
швaри мaҳбубaмон пaрaфшон бошa-
ду миллати моро дар арсаи ҷаҳонӣ 
муаррифӣ намояд!
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Парчами давлатӣ як ҷузъи муҳимми фарҳанги 
давлатдорӣ ба ҳисоб меравад. Маҳз парчам аз 
мавҷудияти миллату давлат дарак медиҳад. Пар-
чам аз замонҳои қадим ҳамчун рамзи ваҳдату 
ягонагӣ, ҳамдигарфаҳмиву иттиҳоди халқу 
миллатҳо дониста мешуд. 

ПАРЧАМ - РУКНИ МУЊИММИ ДАВЛАТДОРЇ

Дар  а в в а л  п ар ч а м р о  б о 
расм ҳои ҳ айвонот ва яроқу 
аслиҳа тасвир менамуданд. Агар 
дар ҷанг байрақ гум мешуд ва 
ё ба дасти душман меафтид , 
маънии мағлуб шуданро дошт. 
Ҳамчунин мардум онро дар са-
рзамини худ барои мубориза 
баҳри озодӣ истифода менаму-
данд. Ҳама ҳифзу ҷоннисориҳо 
аз он шаҳодат медод, ки ин рамз 
барои онҳо хеле муқаддас аст.

Дар сарчашмаҳои қадимтарин 
роҷеъ ба ливо, алам, парчам, 
дирафш, ки рамзи давлатдо-
рии ориёиён маҳсуб мешавад , 
маълумоти зиёд мавҷуд аст. Халқи 
тоҷик аз қадим дар парчами худ 
нишонаҳои муҳимму арзишманди 
фарҳангии худро инъикос мекар-
данд. Кӯшиш мекарданд, ки дар 
он роҳи таърихии тайкарда ва 
дигар аломатҳои ифодакунан-
даи давлатдорӣ таҷассум ёбанд. 
Парчам дар таърих минбаъд бо 
номҳои байрақ ва ливо низ ифода 
мешуд.

Парчамдорӣ барои аҷдодони 
мо ҳанӯз аз замони Сосониён 
расм шуда буд. Халқи тоҷик яку-
мин халқест, ки дирафш ё худ 
парчамро ба шумори рамзҳои 
давлатдорӣ дох ил кардаас т. 
Ҳамин аст, ки аввалин дирафши 
миллати тоҷикон ин дирафши 

ковиён аст. Мо аз чигунагии он 
аз “Шоҳнома”-и Фирдавсии бу-
зург воқиф ҳастем. Чӣ тавр Ко-
ваи оҳангар дар вақти бар зидди 
қувваи бадӣ ғолиб омаданаш чар-
минаи пешбанди худро ба ҳайси 
дирафш-парчам истифода бурда, 
баъди мағлуб намудани Заҳҳок 
ғолибияти худро бо тартиби бар-
доштани дирафш ба халқ нишон 
дод. Сипас, Коваи оҳангар бо ба 
даст овардани давлат, Фаридун-
ро ба тахт нишонд. Фаридун низ 
ин иқдоми Коваро идома дода, 
ба дирафши Ковиён як ситораи 
дорои чор шохаи зарҳалдори 
ранги зард, сурх, бунафшдорро 
илова намуда, аз ҳамон давра то 
ин ҷониб мардуми ориёӣ соҳиби 
парчами худ гаштанд. Дар тӯли 
таърих халқу миллати тоҷик ин 
рамзи муқаддасро ҳамеша ҳифз 
мекарданд. Бо вуҷуди дигар шу-
дани рангу рамзҳои он, Парчами 
тоҷик ҳамеша фоли неку нияти 
хуб дошту дорад.

Солҳои аввали истиқлолият ба 
даст овардан ва барафрохтани ин 
рамзи давлатӣ осон набуд. Дар 
он замони ноамнӣ баробари ҳал 
кардани як қаттор масъалаҳои 
муҳим, аз ҷумлаи истиқрори 
с улҳ , авфи г уноҳи иштирок-
дорони муноқишаҳои дохилӣ, 
дарёфти роҳи наҷоти миллат аз 

буҳрони сиёсиву иҷтимоӣ, му-
шаххас намудани самтҳои рушди 
кишвар, барафрохтани Парчам 
низ яке аз ҳадафҳои асосӣ ба 
шумор мерафт. Халқи тоҷик он 
ҳама монеаҳоро паси сар намуд. 
Исбот шуд, ки тоҷикон бо дош-
тани рамзу муқаддасоти миллӣ 
яке аз қадимтарин миллатҳо ба 
ҳисоб мераванд. Тоҷикистон ба 
ҷаҳон Парчами худро нишон доду 
ягонагии худро эълон кард.

Парчами давлатии мо дар за-
минаи хушку холӣ ба миён нао-
мадааст. Барои омода намудани 
Парчами миллӣ аз сарчашмаҳои 
хеле зиёди фарҳангӣ истифода на-
мудаанд. Баъд аз ҳама омӯзишҳо, 
дар Иҷлосияи 16-уми Шӯрои 
Олии Ҷумҳу рии Тоҷикистон 
Парчами давлатӣ қабул гардид. 

Натиҷаи пешниҳод ва талошҳои 
олимони кишвар буд, ки имрӯз 
ин рамзи му қад дас тамоми 
арзишҳои таърихию муосири 
кишварро дар бар мегирад.

Имрӯз Парчами миллӣ чун 
рамзи муҳимми давлатдории 
тоҷикон дар тамоми идораҳои 
давлатӣ, маъму рӣ, корхонаву 
муассиса, мактабу таълимгоҳҳо, 
майдонҳои варзишӣ, ҳуҷраҳои 
корӣ ва хонаҳои шаҳрвандон 
мавҷуд аст. Ба ҷой овардани 
эҳтиром нисбати Парчами миллӣ 
қарзи ҳар як шаҳрванд аст, зеро 
он як рамзи хосаи истиқлолият, 
ватандорӣ, соҳибдавлатӣ ва 
ҳастии миллат мебошад. Бешак, 
Парчами давлатӣ барои мо - 
тоҷикон нишонаи бақои миллат, 
давлату Ватан, ваҳдату якмаромӣ, 

ҳувияти миллӣ ва беҳтарин ва-
сила барои баланд бардоштани 
хештаншиносии насли наврас ва 
ҷавонон дар руҳияи ватандӯстӣ 
ва ифти хори миллию ҳифзи 
арзишҳои таърихиву фарҳангии 
халқамон мебошад. Ин рамзи 
муқаддас имрӯз моро водор ме-
кунад, ки онро ҳамчун нишони 
муҳимми давлатдорӣ, озодӣ ва 
истиқлолияти Ватан, чун сарвати 
гаронбаҳо қадр намоем. Қадру 
манзалат ва нақшу эътибори он-
ро ба насли навин талқин намоем.

Восиф САЛОҲИДДИНОВ, 
сардори раёсати 

илм ва инноватсия
Хуршед МАВЛОНОВ, 

сармутахассиси шуъбаи 
таҳрир ва табъу нашр

Р а в а н д и  т а ъ р и х и 
п у р м о ҷ а р о и  и н с о н и -
я т  ш о ҳ и д и  ҳ о д и с о т и 
гӯшношунидест, ки қавму 
миллатҳои гуногун бо дале-
ли парокандагӣ ва ҷудоӣ дар 
ақибмондагӣ ғӯтавар буданд. 
Рамзе, ки ҷомеаҳоро тавонад 
ба ҳам муттаҳид созад набуд. 

Баъди лабрез шудани сабр ва 
убур аз хатти тоқатфарсоӣ билохи-

ра дар сарзамини Каёниён рамзи 
мубориза ва адолат аз ҷониби Коваи 
Оҳангар ҳамчун нишонаи ҳимоят 
барафрохта шуд. Парчам чун як 
рамзи муқаддас эътироф гардида, 
он иродаи мардумро таҷассум сохт. 
Давра ба давра ин арзиши муқаддаси 
таърихӣ мақоми худро мустаҳкам 
намуд. Ҷои парчамро на як матои 
чармин, балки як достони пуриф-
тихор иваз намуд. Парчамро на як 
рангҳои муқаррарӣ, балки корнома 
ва барномаи миллатсозӣ тақвият дод. 

Парчамдорӣ ба сифати арзиши 
маданӣ ва иҷтимоӣ шинохта шуда, 
ҷаҳонбиниеро тавлид сохт, ки муза-
ффарият, фатҳи қуллаи мақсуд, пе-
шрафт, шуғлмандӣ, касбият ва рас-
идан ба зинаҳои ифтихорро дар худ 
ҷо дод. Мисоли одӣ ин як деҳқоне, ки 
дар дурдастарин минтақаи кишвар 
ба деҳқонӣ машғул ҳасту аз самари 
меҳнаташ дастархони сокинони ки-
швари азизамон пур аз файзу неъмат. 
Яъне, ҳамин деҳқон дар шуғли худ 

парчамдорӣ, фаровонӣ ва ризқу ру-
зии мардум аст. Ё ки омӯзгоре дар 
мактаб фидоӣ ба касби худ ҳасту дар 
эъмори ҷомеаи бомаърифат талош 
дорад. Ин ҳам нишонаи парчамдорӣ 
дар тарбия ва таълими насли пешсаф 
ва мутобиқ ба набзи ҷомеаи муосир-
ро бозгӯ аст. Ҳамин тавр, дар тамоми 
соҳа, арса, мақом, вазъият, макон ва 
замон метавон нишона аз парчамдо-
риро мисол овард.

Давоми мантиқӣ ин болафшон 
ва парафшон будани онро нишон 
медиҳад. Орзу ва фатҳи қуллаи 
мақсуд низ ба ин болафшонӣ ва 
парафшонӣ бисёр наздикӣ дорад. 
Аён аст, ки рамзсозӣ аз ин аломати 
муқаддас маънои ҳадафманд будан-
ро нишон медиҳад. Вақте як инсон 
худро ҳамчун узви пурифтихор ва 
масъулиятманди ҷомеа шинохт, ба 
корзори хидмат ба халқу Ватан таҳти 
парчами касбият ва садоқат ворид 
шудан шиори ҷонию имонияшро 
тақозо менамояд. 

Аз лиҳози маъноӣ парчамдорӣ ба-
робарарзиш бо номус аст. Чизе ки ба 
муқаддасот табдил ёфт, аллакай на-
нгу номусро фарогир аст. Ва бешак 
оини парчамдорӣ рукни муҳимми 
ифтихори миллист.

Масалан, имрӯз вақте ба вазъи 
геосиёсии кишварҳои қудратманд 
назар мекунем, аён мешавад, ки дар 
мисоли ҳимоят аз оини парчамдорӣ 
хеле нокоманд. Парчамҳошон ба як 
матои беқадр мавриди сухтан, пора-
пора кардан, таги по ва таҳқир қарор 
мегирад. Хашми худро хезишҳои 
мардумӣ аз парчами ин давлатҳои 
геополитик мегиранд. Ин баёния 
гӯёи дар як рамз ғунҷонидани хо-
тираи миллӣ, муқаддасот, сарзамин 
ва ҳадафҳои давлатдорӣ маҳсуб 
мешавад. Ва таассуф мешавад, ки 
худро қудратманд меҳисобанду 
муқаддасоташон дар таҳқир. 

Ба бахти мо, ки оини парчамдо-
риро аз қадим то ба имрӯз ҳамчун 
нишонаи дурандешӣ, муттаҳидӣ, 

с у б о т,  с и ё с а т и  с ул ҳ ҷ ӯ ё н а , 
ҳамгироӣ, рушд, тарҳи иҷтимоӣ-
стратегӣ қабул намудаем, ливои 
нусрат, матонат, шуҷоат, касбият, 
садоқат ва вафодориро ҳамеша 
дар фарози баландиҳо, дар қасри 
ифтихори миллӣ парчин намуда, 
бо ташаббуси Асосгузори сулҳу 
ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оини 
парчамдорӣ ба сифати як ҷашн 
таҷлил шуда, аз 24 ноябри соли 
2009 инҷониб бо шукӯҳи тани-
нандоз таҷлил мешавад. 

Бигзор мо, мардуми бовиқор ва 
пуршарафи тоҷик бо забон не бо 
қалбамон, бо шиор не бо амала-
мон, бо гуфтор не бо рафторамон 
ҳамеша исбот намоем, ки мо дав-
латдор ва парчамдорем. 

Абубакр БАЧАМАРДОВ, 
мутахассиси пешбари 

раёсати илм ва инноватсия

ОИНИ ПАРЧАМДОРЇ ВА НАЗАРЕ БА ОН
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Парчам рамзи давлатдории маллати 
куҳанбунёду тамаддунофари тоҷикон 
буда, ҳазорсолаҳо инҷониб намоди ди-
ловариву мардонагӣ ва саодату сарҷамъӣ 
ба ҳисоб рафтааст. Аз ин ҷост, ки дар 
масири таърих ҷойгоҳи онро воло ва 
гиромидошти онро ба ҷой овардаанд. 

Мувофиқи сарчашмаҳои таърихӣ пай-
доиши парчам баробар аст ба пайдоиши 
нахустин давлатҳо. Агар хуб мулоҳиза на-
моем, он дар оғози таърих бештар нақши 
аломатеро бозӣ мекард, то мушаххас намояд, 
ки мардуме зери он ҷамъ омадаанд, ба ка-
дом гурӯҳ ва ё бо чӣ ҳадафе гирд омадаанд. 

Бештарин нақшро парчам дар артиш ва ё 
даставу гурӯҳҳои ҷангӣ бозӣ мекард. Яъне 
гурӯҳи сипоҳ бо ин аломат мехост, худро 
муаррифӣ намояд, ки ман кӣ ҳастам ва чӣ 
мехоҳам. Хусусан дар замони ҷангҳо нақши 
парчам зиёд мушоҳида мешуд. 

Дар гузашта мардумони ориёинажод беш-
тар акси хуршедро ба ҳайси нишони худ инти-
хоб кардаанд, ба он хотир, ки яке аз нахустин 
динҳои гузаштагони мо меҳрпарастӣ буд. 

Бо қудрат ёфтани ҳукуматҳои маҳаллӣ ду-
бора акси шер дар парчамҳо нақш баст. Со-
мониён ва баъдтар Ғазнавиён дар парчамҳои 
худ шерро гузоштанд. 

Ранги парчам вобаста ба салиқаи 
подшоҳону саркардагони ҳарбӣ тағйир ме-
намуд. Вале бештарин рангҳое ки дар гуза-
шта ба парчами ниёгони мо хос буд, рангҳои 
сурху сафеду сабз буд. Баъд аз барҳамхурии 
давлатҳои миллии тоҷикон ҳам туркон, ки 
ба тахту тоҷ соҳиб гаштанд, тасвирҳои онро 
қабул карданд. Салҷуқиён бар рӯйи сиккаҳои 
худ акси шерро насб мекарданд.     

Баъдтар шер ва хуршед якҷо дар парчам 
ғунҷонида шуданд. Дар давраи Темури ланг 
низ ҳамин парчами шер хуршедро мебинем. 
Сафири Испания дар дарбори Темур Руи 
Гонсалес де Клавихо дар хотираҳои худ ме-
нависад: “бар рӯйи девори яке аз имороти 
Самарқанд нақши шеру хуршед дидам”.

Дар парчами амир Олимхон, охирин ами-
ри Бухоро шиори динӣ навишта шуда буд. Бо 
пирӯзии инқилоби болшевикӣ рамзи асосии 
ин низом, ки досу болға буд, бар рӯйи пар-
чаму нишони ҳамаи кишварҳо гузошта шуд. 
Аз ҷумла, парчами Тоҷикистони Шӯравӣ се 
ранг дошт: сурху сафеду сабз ва дар қисмати 
болои тарафи чапи он тасвири досу болға 
гузошта шуда буд. 

Дар гузашта вақте ки ҷанг сурат меги-
рифт муҳимтарин вазифа дар артиш баъди 
сарфармондеҳи ҷанг вазифаи парчамбардор 
ё аламдор буд. Ин вазифа танҳо вазифае буд, 
ки барои ӯ чанд ҷойнишин таъйин мекар-
данд, ки дар ҳолати ҷанг агар кушта шавад, 
ҳамон лаҳза ҷойнишин низ дошта бошад. Ба 
ин хотир касоне ки парчамбардор буданд, 
аз худгузашта ва ҳар лаҳза ба ҷонфишонӣ 
омода буданд. Иттифоқан пас аз сипаҳсолор 
маоши баландтаринро ҳам дар ҷанг маҳз 
парчамбардор мегирифт. 

Соли 1991 пас аз фурӯпошии Иттиҳоди 
Шӯравӣ зарурати офаридани парчаму нишони 
нав, ки бо воқеияти рӯзгори нав мутобиқат 
кунад ба миён омад, вале шурӯъи нооромиву 
ҷангҳои дохилӣ ин фурсатро аз мо гирифт. 
Аз ин рӯ, танҳо дар тирамоҳи соли 1992 дар 
рӯзҳое, ки сарнавишти Тоҷикистон муайян 
мегашт парчаму нишони нав қабул гардид. Он 
тавре ки интизор мерафт се ранги таърихии 

парчамҳои мо сурху сафеду сабз ҳамчун ранги 
парчам интихоб гашт. 

Парчам имрӯз дар фарқият бо гузашта 
моли як нафар ё рамзи як шахс нест. Агар 
дар гузашта як сипаҳсолор ё ҷангсолор 
рангу тасвири дӯстдоштаашро бар рӯйи 
парчамаш акс мекард, имрӯз парчам дигар 
дарбаргирандаи ҳамаи инсонҳоест, ки ба 
як фарҳанг худро муталлиқ медонанд. Ин 
парчаме, ки мо дорем, нахуст фарогирандаи 
марзу бум ва гузаштаи он аст, вале ба касоне 
ҳам тааллуқ дорад, ки тоҷиканд, вале дар 
ин марз зиндагонӣ намекунанд ва бо ин 
сарзамину обу хок пайвандӣ доранд. Пар-
чам таҷассуми ҳуввияти миллӣ ва пайванди 
сарзамину мардуми он аст. Парчами мо бо ин 
се ранге, ки дорад ва ҳам зебоянду пурмаъно 
тамоми шебу фароз ва саргузашти халқи 
моро ифода кардааст.

Рӯзе агар сазост, ки 
бар тан кафан кунам,

Ман ин кафан ба тан 
зи барои меҳан кунам.

Сурху сафеду сабз накутар 
бувад кафан ба тан,

То ман барои хотири меҳан 
ба тан кунам!    

Р. ҶОБИРОВ, 
дотсенти кафедраи 

фалсафа ва фанҳои гуманитарӣ 

Парчам яке аз рамзҳои муҳимтарини 
давлати соҳибистиқлол ба шумор мера-
вад. Зеро он дар таҳкими истиқлолияти 
давлатӣ нақши ниҳоят бузург дошта, 
ҳамчун нишони давлатӣ соҳибихтиёри 
тоҷикон дар фазои орому осудаи 
кишвари азизи мо партавфишон аст. 

Яъне, Парчами давлатии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон низ дар қатори Нишон ва 
Суруди миллӣ рамзи Истиқлоли давлатии 
Ҷумҳурии Тоҷикистонро ифода менамояд. 
Маҳз тавассути парчам давлатеро мешино-
санду ба фарҳанги он арҷ мегузоранд. Пас 
гуфтан ба маврид аст, ки парчам барои ҳар 
як давлат яке аз рукнҳои аввалиндараҷа ба 
ҳисоб меравад.

Миллати сарбаланд ва фарҳангсолори 
тоҷик аз давраҳои куҳан дорои парчам 
буданд ва ин меросро то имрӯз идома дода 
истодаанд. Аз ин ҷост, ки парчамдориву 
парчамбардорӣ ба халқи мо аз гузаштагон 
ва аҷдодон мерос мондааст. 

Дар сарчашмаҳои қадимтарин роҷеъ 
ба ливо, алам, парчам, дирафш, ки рам-
зи давлатдории ориёиён маҳсуб меша-
вад, маълумотҳо оварда шудаанд ва ин 
аз таърихи куҳани парчамдории мо 
тоҷикон дарак медиҳад. Дар асари без-
аволи Ҳаким Фирдавсӣ “Шоҳнома”, ки 
намунаи барҷастаи осори ватандӯстӣ ва 
тарғибгари некию мардонагист, аз мубо-
ризаи Коваи оҳангар ба муқобили Заҳҳоки 
хунхор оварда шудааст, пешдомани чар-
мини худро, ки ранги сурх дошт, дирафш 
кард ва ҳалқи ситамдидаву озорёфтаро бар 
зидди Заҳҳоки хунхор барои мубориза 
даъват намуд. Мардуми ситамдидаву аз 
ҷабру зулми Заҳҳоки бадхоҳ ба дод омада 
дар зери ин парчам, ки бо номи “Дирафши 

ковиён” машҳур аст, ҷамъ омаданд ва аз он 
замон сар карда, парчам чун рамзи озодӣ, 
давлату давлатдорӣ байни аҷдодони мо 
қабул ва шоистаи парастиш қарор гирифт. 
Фирдавсии бузургвор чунин гуфтааст:

Фурӯҳишт з-ӯ сурху зарду бунафш,
Ҳаме хондаш: “Ковиёни дирафш”.

Назар ба маълумоти сарчашмаҳо, гуза-
штагони мо-ориёиҳо оини парчамдори-
ро гиромӣ дошта, ҳамчун рамзи ваҳдату 
ягонагӣ бо он ифтихор менамуданд. Бузург-
мардони ориёӣ, монанди Рустами Достону 
Коваи оҳангар, Фради Марғиёниву Спи-
тамен, Деваштичу Муқаннаъ, Темурмали-
ку Маҳмуди Торобӣ ва Восеи паҳлавон 
бо парчами пурҷилои хеш мардумро ба 
ватандӯстиву худогоҳӣ даъват кардаанд. Дар 
аҳди бостон шоҳону лашкаркашон ҳангоми 
набард бо душман зери парчам гирд меома-
данд ва ҷилвагарии парчам нишони зафар ва 
қаҳрамонӣ ба шумор мерафт. Дар шӯришу 
ҷангҳои таърихӣ ҳангоми таслим шудан ва 
аз мубориза даст кашидани онҳо парчами 
сафедро барафрохта бо ин амал мақсади 
худро баён мекарданд. 

Дар тӯли давраи парчамдории мо дар 
замони истиқлолият Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон оид ба Парчами миллӣ як 
қатор қонуну қарорҳо қабул намуданд, ки 
ин барои боз ҳам партавфишон будани он 
басо мусоидат мекунад. 

 Бо Қарори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар таърихи 11 декабри со-
ли 1999 Низомнома дар бораи Парчами 
давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ 
гардид. Дар Низомнома омадааст: “Пар-
чами давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
рамзи истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон мебошад”. 

Моҳият ва тартиби истифодаи расмии 
Парчамро Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон 
“Дар бораи рамзҳои давлатии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон” аз 12 майи соли 2007 
муқаррар намуд.

Баъди ворид намудани тағйиру иловаҳо 
ба Қонун “Дар бораи рӯзҳои ид” аз 19 но-
ябри соли 2009 бори аввал 24 ноябри 
ҳамон сол бо ташаббуси Сарвари давлат 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон Рӯзи Парчами 
давлатӣ бошукӯҳ ҷашн гирифта шуд, ки ин 
анъана то имрӯз идома дошта, сол то сол 
ба худ хусусияти бузургӣ миллиро касб 
менамояд.

Ин дастгириҳои Пешвои миллатро ба 
инобат гирифта, дар пойтахти кишвар 
– шаҳри Душанбе 30 августи соли 2011
Парчами давлатӣ бо дарозии 60 метр ва
бари 30 метр дар баландии 165 метр бунёд 
гардида, ҳамон замон ҳамчун баландтарин 
парчами ҷаҳон эътироф гашта, дар кито-
би рекордҳои “Гиннес” сабт шуд, ки ин
боиси ифтихори кулли мардуми тоҷику
тоҷикистонӣ ба шумор мерафт. 

Бингар, ки аҷаб парчами зебо дорем,
Пурмавҷ ба мисли баҳру дарё дорем.
Чун қадри баланди Тоҷикистони азиз,
Онро зи ҳама азизу воло дорем.

Имрӯзҳо Парчами давлатии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар баробари парчами садҳо 
давлатҳо дар назди Маҷмааи умумии Соз-
мони Милали Муттаҳид барафрохта шуда-
аст, ки боиси сарбаландии мо тоҷикон аст. 

Парчами давлатӣ нишонаи ватандорӣ ва 
соҳибистиқлолӣ буда, ҳисси худшиносии мо-
ро баланд мебардорад. Борҳо шоҳид шудаем, 
ки дар мусобиқаҳои байналмилалӣ зимни ба 
шарафи ғолибияти варзишгарони тоҷик ба-
ланд бардоштани парчами давлатӣ бисёриҳо 

ашки шодӣ мерезанд ва ин аз ғурури ватан-
дории онҳо дарак медиҳад. Толибилмони 
тоҷик ҳангоми дар озмунҳои байналми-
лалии фаннӣ ғолиб омаданашон Парчами 
давлатиро баланд бардошта, ҳамроҳи он акс 
мегиранд ва аз тоҷик будани худ ифтихор 
мекунанд. Эҳтироми парчам ҳамон вақт 
мардумӣ ва умумимиллӣ мегардад, ки агар 
бидуни расмият ё ҷашнҳои умумидавлатӣ 
ҳар як шаҳрванд эҳтироми онро самимона ба 
ҷо орад. Барои дарки ин эҳтиром ва самими-
ят моро месазад, аз таърихи ин муқаддасоти 
миллӣ огоҳ бошем. 

Воқеан, Парчами давлатии Тоҷикистон 
кишварамонро ба ҷаҳониён муаррифӣ на-
муда, дар шинохти мамлакат нақши бузург 
гузошт. Муҳаббат ба Парчами давлатӣ ҳар 
яки моро ба меҳнати созанда ва ободии 
диёр роҳнамоӣ мекунад. Таманнои онро 
дорем, ки парчами мо ҳамчун рамзи дав-
латдории тоҷикон ва ифтихории миллии 
мо доимо дар фазои сулҳу субот партава-
фшон бошад.

Абдулвоҳид АБДУЛҲАЙЕВ, 
сармутахассиси шуъбаи фарҳанг 

ва рушди истеъдодҳои ҷавон
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Па р ч а м и  м и л л ӣ  а з  зу м р а и 
муқаддасотест, ки имрӯз симои 
Тоҷикистонро ҳамчун давлати 
соҳибистиқлол, муқтадир, бофарҳанг 
ва соҳиби тамаддуни бой дар ҷаҳон 
муаррифӣ менамояд.

Таҷриба нишон 
медиҳад, ки Парчам 
агар аз як тараф бо-
иси ифтихори мил-
лат бошад, аз тарафи 
дигар асоси ҳастӣ 
ва пойдории давлат-
дории ин миллати 
соҳибтамаддун аст. 
Парчам дар т ӯли 

таърихи миллати тоҷик нақши муҳим дошт.
Парчами давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки 

имрӯз ҳамчун як рамзи давлатӣ шинохта шудааст, 

албатта, он дар як заминаи хушку холӣ ба миён 
наомадааст. Дар Иҷлосияи 16-уми Шӯрои Олии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки дар шаҳри бостонии 
Хуҷанд баргузор гардид, парчами Тоҷикистон 
мавриди қабул қарор гирифт ва пӯшида нест, 
ки дар таҳия ва пешниҳоди он олимон ва аҳли 
фарҳанг назари худро пешниҳод карданд.

Парчами Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки имрӯз 
ҳамчун рамзи давлатӣ шинохта шудааст, бо 
рангҳои хеле зебо таҷассум ёфта, ифодагари 
тамоми таъриху тамаддуни пешазисломӣ ва 
баъдиисломии мардуми мо аст, яъне тамоми 
арзишҳои миллию таърихии моро ифода ме-
кунад.

Дар асоси муқаррароти моддаи 3-и Кон-
ститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон Парчам 
дар баробари Нишон ва Суруди миллӣ аз 
рамзҳои давлатӣ маҳсуб мешавад. 11 декабри 
соли 1999 бо Қарори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон Низомнома дар бораи Парчами 

давлатии Ҷумҳурии Точикистон тасдиқ шуд ва 
дар сархати аввали ин Низомнома омадааст ки: 
«Парчами давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон рам-
зи истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
мебошад.

Бояд гуфт, ки рамзу аломатҳое, ки дар Пар-
чами Тоҷикистон интихоб шудаанд, ҳар кадоме 
мазмуну муҳтавои амиқ доранд, ки дар онҳо агар 
аз як тараф гузаштаи кишвари мо, яъне принсипи 
таърихият ба эътибор гирифта шуда бошад, аз 
тарафи дигар меросбарии арзишҳои фарҳангию 
ахлоқӣ, маънавию илмӣ ва дигаре, ки дар гузашта 
буд ва мо то ба имрӯз онро идома дода истодаем, 
ифода ёфтаанд.

Парчами давлатии ҳар як кишвар рамзи 
қудрату тавоноӣ ва нурҳои ақлонии фарҳангии 
ҳамон кишвар аст, ин як рамзи бисёрмаъно буда, 
он ба воситаи муқоиса дар ақли инсон дарк ме-
шавад. Он тасвири рангҳо, тоҷ ва ҳафт ситорае, 
ки дар парчам акс ёфтааст, мазмунҳои зиёдеро 

дар худ таҷассум кардаанд.
Аммо ба таври амиқи тасдиқшуда ранги сурх дар 

парчам ин мубориза ва ҷоннисориҳои халқ баҳри 
озодӣ ва истиқлолият, ранги сафед- бахту иқболи 
сафед ва покизагӣ буда, ранги сабз -саъю кӯшиш ва 
заҳмату меҳнати сокинон баҳри сарсабзу хуррам 
гардонидани Ватанамон мебошад. Тасвири тоҷ дар 
парчам - ин нишон аз соҳибдавлатӣ ва мустақилияти 
кишвар буда, ҳафт ситора - ин ҳафт иқлим, ҳафт 
ситораи бародарон, ҳафт қабати осмон ва ҳафт рӯз 
дар назар дошта шудааст.

 Парчами миллӣ нахустин нишони муқаддаси 
ҳар кишвару ҳар халқ аст. Парчам рамзи ҳувият, 
рамзи давлатдорӣ, рамзи ягонагии халқҳои як 
сарзамин буда, он ифтихор, нанг, шарафи ҳар 
мамлакат ва сокинони он аст. Парчами миллӣ 
симои сиёсии ҳар кишварро дар сатҳи ҷаҳонӣ 
таҷассум мекунад.

Бахтиёр ГУЛОВ,
 магистрант

РАМЗИ СОЊИБДАВЛАТИИ ТОЉИКОН

  Ҳар як халқу миллати соҳибдавлат до-
рои рамзу нишон ва дигар махсусиятҳои 
давлатдорӣ мебошад. Ин аломатҳо 
ифодагари хусусиятҳои хоси давлатдо-
рии ҳамон халқ буда, мояи ифтихор ва 
эҳтироми абадӣ қapop мегиранд.

Рамзҳо таърихи хеле қадима дошта, дар 
раванди зиндагии одамон нақшҳои гуногунро 
иҷро менамоянд. Одамон ба воситаи аломату 
ишора ва рамзҳои гуногун дар рӯи замин, 
сангҳо, чӯбу дигар ҷисмҳои сахт баъзан мақсаду 
маром ва фикру андешаҳои худро баён мена-
муданд. Нишону рамзҳо аз қадимулайём дар 
санг ҳаккокӣ, дap чӯб наҷҷорӣ ва дар матоъ 
нақшдузӣ мегардиданд, ки ҳар яке он ба худ 
хусусиятҳои хосеро дода буд. 

Ба қавли Фирдавсӣ Кова шуришчиёнро ба 
назди Фаридун, ки вориси қонунии сулолаи 
шоҳони Пешдодиён буд, овард ва у дирафшро 
бо 4 ситораи тиллоӣ, сангҳои қиматбаҳо, матои 
ранги сурх, зард ва бунафш зебу ороиш дод ва 
«Дирафши Ковиёнӣ» ном гузошт, ки дар он 
нишонаи равшанӣ, меросияти муборизаву 
ҷонисориҳои ниёгони мо ифода ёфтааст.

Дар ливои Куруши Кабир тасвири уқоб 
таҷассум ёфта буд, ки нишонаи тавонӣ, матона-
ту ҷасорати давлатдории форсу-тоҷикро ифшо 
намуда, як давлати нерӯманди он замонаро 
муаррифӣ менамуд.

Ҳануз дар асрҳои 3-2 пеш аз милод 
қабилаҳои ориёнажод соҳиби рамзи худ бу-
данд, ки он «Меҳроб» ё «Фарри ориёӣ» ном 
дошт. Ин рамзи хуршед, офтоб, покизагӣ ва 
нишонаи абадият буда, ишорае буд ба чаҳор 
унсур: хок, об, оташ, ҳаво, ки мавҷудияти ола-
мро ташкил медиҳанд.

Дар парчами Аморати Бухоро бо забо-
ни арабӣ калимаҳои зайл навишта шуда буд: 
(«Подшоҳ-сояи Худост»), («Нест Худое ба 
ҷуз Оллоҳ ва Муҳммад расули ӯ»). Дар байни 
навиштаҷот ситораи тиллоии панҷгуша ва 
ҳилоли дар «дасти Фотима», ки рамзи таман-
нои хушбахтӣ дар анъанаҳои исломист, ҷойгир 
карда шуда буд.

Дар ҷумҳуриҳои собиқ сотсиалистӣ дар 
байрақ досту болға ва ситораи панҷгӯша сабт 
шуда буд. Досту болға дӯстии синфи коргару 
деҳқон ва ситораи панҷгӯша рамзи муттаҳидии 
пролетариат буд.

Дар нишонии парчами ҶМШС Тоҷикистон 
(солҳои 1924-1929) бо ду забон: русӣ ва форсӣ 

(тоҷикӣ) чунин калимаҳо навишта шуда буд: 
(Пролетариатҳои ҳамаи мамлакатҳо, як шавед! 
«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»).

Дар нишонии парчами ҶШС Тоҷикистон 
солҳои 1929-1953 бо хатҳои русӣ, лотинӣ 
ва форсиасос навишта шуда буд: Республи-
каи Советии Сотсиалистии Тоҷикистон 
(Пролетариатҳои ҳамаи мамлакатҳо, як шавед! 
«Пролетарии всех стран, соединяйтесь»).

Соли 1929 бар обари таъсисёб ии 
Ҷу м ҳ у р и и  Шӯ р а в и и  Со тс и а л и с т и и 
Тоҷикистон Кумитаи Иҷроияи Марказии 
Шӯроҳои Тоҷикистон дар бораи қабул 
ва тасдиқи Парчам ва нишони давлатии 
Тоҷикистон қарор қабул кард ва бори аввал 
ба таври расмӣ Тоҷикистон соҳиби Парчам 
ва Нишони давлатӣ гардид. 20-уми марти сол 
1953 Укази Президиуми Совети Олии ҶШС 
Тоҷикистон «Дар бораи ворид намудан 
тағйироту иловаҳо ба байрақи Республикаи 
Советии Сотсиалистии Тоҷикистон» инти-
шор гардид, ки мувофиқи он матои байрақ 
аз чор рахи ранги уфуқӣ, рахи сабз даҳяк ва 
рахи поён сурх панҷ яки байрақро мегирифт, 
ташкил ёфта, дар рахи сурхи боло досу болға 
ва аз он болотар ситораи сурх акс ёфта буд. 

Ранги сурх – ифодаи анъана ва инқилоби 
халқи шӯравӣ;

Ранги сафед-инкишофи пахтакорӣ 
ҳамчун соҳаи асосии истеҳсолот; 

Ранги сабз аз мавҷудияти боғу токзорҳо, 
дарахтпарварӣ шаҳодат

медод, ки ин рангу ифодаҳо то даврони 
истиқлол боқӣ монданд.

Эълон гардидани истиқлолияти давлатии 

Тоҷикистон (9.09.1991) масъалаи тағийр ва 
қабули рамзҳои давлатӣ - Парчам, Нишон ва 
Суруди миллиро ба миён овард. Ҳанӯз 12-уми 
ноябри соли 1991 Президиуми Шӯрои Олии 
Ҷумҳури Тоҷикистон бо назардошти эъломи-
яи истиқлолияти давлатӣ ва дархости халқҳо 
эълон намудани озмун барои беҳтарин матну 
оҳанги Суруди миллӣ, Парчам ва Нишони 
давлатиро зарур дониста, қарор қабул карда, 
низомномаи онро тасдиқ намуд, ки талаботҳои 
зеринро дар бар мегирифт:

Парчам ва нишон бояд муҳимтарин 
омилҳои худогоҳиву хештаншиносӣ ва иф-
тихори давлатдории миллиро ифода кунанд;

Парчам ва нишон бояд рангҳои миллии 
худро дошта, инъикосгари таъриху фарҳанги 
куҳан ва тамаддуни бузурги халқи тоҷикро 
ифода карда, барои эҳёи миллати тоҷик мусо-
идат намуда, пайвандгари наслҳо бошаду ба 
арзишҳои башарӣ мувофиқ бошад.

Дар натиҷа ба комиссия зиёда аз 200 
тарҳи Нишону Парчам пешниҳод гардид. Аз 
ин пешниҳодҳо тарҳи Нишон ва Парчами 
пешниҳод намудаи Маҳмадулло Сайдалиев 
ҷойи аввалро соҳиб шуда, барои тасдиқ ва 
қабул ба Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
пешниҳод гардид.

Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
Иҷлосияи 16-ум рамзҳои асосии давлати 
куҳанбунёду тозаистиқлоли тоҷиконро дар 
таърихи 24 -уми ноябри соли 1992 қабул на-
муд.

Парчами миллӣ дар шакли имрӯзи он аз се 
ранг ва акси тоҷу ҳафт ситора қабул гардид, 
ки ҳар ранг ва акси тоҷу ҳафт ситора моҳияти 

таърихӣ ва аҳамияти сиёсии ба худ хосро до-
шта, моро ба худшиносию худогоҳӣ, ҳисси 
баланди ватандорӣ ҳидоят мекунад.

Ранги сурх дар Парчам – рамзи мубо-
риза ва ҷоннисориҳои халқ баҳри озодӣ ва 
истиқлолият ифода ёфтааст. Дар тасаввуроти 
аҷдодони мо ранги сурх рамзи шуои офтоб, 
равшанию рӯсурхӣ буда, оламро мунаввар 
месозад, моро ба «Дирафши Ковиёнӣ» ме-
пайвандад, зеро он ҳам ранги сурх дошт ва 
ифодагари мубориза баҳри озодӣ буд.

Ранги сафед дар Парчам – рамзи бахту 
иқболи сафед, покизагӣ буда, дар гузашта 
ҳамчун рамзи тозагӣ, ҳаёт, абадият ва заволи 
зулматро ифода мекард, моро ба гузаштагони 
дури худ бевосита мепайвандад. Зеро покӣ, 
равшанӣ, сафедӣ дар «Авесто» рамзу нишонаи 
муқаддас эътирофгаштааст.

Ранги сабз дар Парчам – нишонаи саъю 
кӯшиш ва заҳмату меҳнати сокинон баҳри сар-
сабзию хуррамии Ватан ифода ёфтааст, ки дар 
гузашта маънои зиндагӣ васарсабзиро дошт.

Акси тоҷ ва ҳафт ситора дар фарҳангу та-
маддуни мо решаи тӯлонии таърихиро доро 
буда, дар парчами миллӣ маънои соҳибдавлатӣ 
ва анъанаҳои бузурги давлатдории куҳанро 
ифода мекунад. Аз ин лиҳоз, акси тоҷ ало-
мати ифтихори миллӣ буда, азму ирода дар 
роҳи устуворӣ бахшидан ба давлати миллист 
ва фаромӯш набояд кард, ки решаи калимаи 
«Тоҷик» бе восита аз ибораи «Тоҷ»- мардуми 
тоҷдор сарчашма мегирад.

Ҳафт ситораи Парчам. Шумораи ҳафт дар 
ҷаҳонфаҳмии мардуми мо шумораи бахосият 
ҳисобидашуда, моҳияти олами ҳастиро ифода 
мекунад. Чунончи ҳафт иқлим, ҳафт сайёра, 
ҳафт қабати ҳаво, ҳафтсин, ҳафт шин, ҳафтрӯзи 
ҳафта ва ғайра. Дар Парчами миллӣ акс гар-
дидани тоҷ ва ҳафт ситораи пурасрор боиси 
хушӣ ва ифтихори миллӣ мебошад.

Ҷилваи Парчами миллӣ чун ҷузъе аз 
муқаддасоти миллӣ ва аксҳои он рамзи яго-
нагию ваҳдат, сулҳу суббот, раҳнамоӣ наму-
дан, дар роҳи пурпечутоби инкишофи ҷаҳони 
муосир, барои ба даст овардани дастовардҳои 
нав мебошад. Қадршиносии Парчами давлатӣ 
ин арҷгузориву ифтихор аз давлат, аз гузашта, 
имрӯз ва фардои халқ буда, он яке аз омилҳои 
муҳими худшиносиву асолати давлатдорӣ 
мебошад.

И. МАҲМАДОВ, 
муовини сардори раёсати таълим 

ПАРЧАМ РАМЗИ АСОЛАТИ ДАВЛАТДОРЇ
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 Парчам аз замонҳои қадим 
ҳамчун рамзи ваҳдату ягонагӣ, 
ҳамдигарфаҳми. иттиҳоди халқу 
миллатҳо ва муборизаи онҳо ба-
рои озодӣ шинохта мешавад. 

Дар парчам нишонаҳои муҳимму арзиш-
манди фарҳанги ҳар як халқу миллат, роҳи 
таърихии тайкардаи он ва дигар аломатҳои 
ифодакунандаи истиқлоли давлат инъикос 
мегардад. Инсоният дар ҳамаи давраҳои 
таърихӣ барои ифодаи маром ва ҳадафҳои 
хеш рамзҳои гуногунро эҷод ва корбаст 
намудааст. Зарурати таърихӣ инсонро водор 
намудааст, ки барои барқарор намудани хо-
тира ё кору пайкори гузаштагони худ ишора, 
аломат ё рамзеро истифода намояд. Яъне, 
рамзҳо як навъ ифодагари орзуву омол ва 
рози ниҳони сарнавишти қавму қабила, на-
жод ва миллату давлатҳо мебошанд.

Маъмулан, дар парчами давлатҳои дунё та-
свири моҳу ситора, калид, хатҳои ранга, салиб, 
досу болға, ҳайвоноту паранда ва хазандаҳо 
ҷойгир карда мешаванд. Дар парчамҳо ало-
мати аз ҳама бештар истифодашаванда си-
тораи панҷгӯша мебошад, ки он хоси ҳама 
гуна давру замонҳо буда, маънои афрӯхтан 
ва мавҷуд буданро ифода мекунад. Таърихи 
пайдоиши парчам ҳамчун рамзи миллӣ ва 
давлатдорӣ ба давраҳои бостонии таърих 

рафта мерасад. Махсусан, дар ҳаёти мардуми 
Эронинажод пайдоиши парчам ба замонҳои 
хело қадим рост меояд. Куҳнатарин намоди 
кишвардории тоҷикон парчаме бо номи “Ди-
рафши Ковиёнӣ” будааст, ки онро “Ахтари 
Ковиёнӣ” низ мегӯянд. Бархе аз муҳақиқон бар 
он ақидаанд, ки дирафшҳое, ки дар “Авесто” ёд 
шудаанд ба “Дирафши Ковиёнӣ” монанд буда-
анд. Аз ин гуфтаҳо бар меояд, ки мо тоҷикон 
аз давраҳои қадим то имрӯз дорои парчами 
миллӣ ва рамзҳои давлатдории худ мебошем. 

Бо тақозо ва сиёсати давру замон дав-
ра ба давра рамзи давлатдории миллии 
тоҷикон дигаргун гардид. Парчами Ҷумҳури 
Шӯравии Сотсиалисти Тоҷикистон аз пор-
чаи сурхе иборат буд. Он 1:2 андоза дошт. 
Ҳамчунин он ду рахи сафед ва сабзро доро 
буд, ки рахи сафед ду баробар паҳнтар аз 
рахи сабз буд. Ранги сафед рамзи пахтакорӣ, 
бунёди санъати кишвар ва ранги сабз намо-
яндаи дигар маҳсулоти кишоварзӣ буд. Баъд 
аз пош хӯрдани ИҶШС соли 1991 то пази-
риши парчами кунунӣ, Тоҷикистон парчами 
пешинаи шӯравиро бо андак дигаргунӣ, бе 

ситораи панҷгӯша ва нишонаи комунистии 
“досу болға” дар системаи давлатдорӣ исти-
фода менамуд.

  Хушбахтона, баъди садсолаҳо мардуми 
тоҷик бо шарофати истиқлолияти сиёсӣ 
соҳиби Парчами миллӣ - рамзи давлати  
мустақилу соҳибихтиёр гардиданд. Парчами 
давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамқадам ва 
рамзи истиқлолияти давлатӣ буда, рӯзи қабули 
он 24 ноябри соли 1992 бо қарори Шӯрои 
Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ гардида, 
пазируфта шудааст. Бори нахуст 24 ноябри 
соли 2009 дар Тоҷикистон “Рӯзи Парчами 
давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон” ҷашн гириф-
та шуд. Дар шаҳри Душанбе дар ин рӯз бо та-
шаббуси ҳукумати шаҳр аз хиёбони марказии 
пойтахт парчами дарозиаш 1500 метр ва бараш 
7 метр гузаронида шуд. Дар вилояту ноҳияҳо 
ва муассисаҳои давлатӣ Парчами Ҷумҳурии 
Тоҷикистон барафрохта шуда, таҷлили Рӯзи 
Парчами давлатӣ гузаронида шуд.

 Ҷамила АМИРХОНОВА, 
магистрант 

 НИШОНЕ АЗ НИЁГОНИ МИЛЛАТ

Рӯзи Парчам аз зумраи ҷашнҳое 
м е б о ш а д ,  к и  и м р ӯ з  с и м о и 
Тоҷикистонро ҳамчун давлати 
соҳибистиқлол, муқтадир, бофарҳанг 
ва соҳиби тамаддуни бой дар ҷаҳон 
муаррифӣ менамояд.

Таҷрибаи гузаштаи миллати тоҷик агар аз як 
тараф боиси ифтихори халқи тоҷик бошад, аз 
тарафи дигар асоси ҳастӣ ва пойдории давлатдо-
рии ин миллати соҳибтамаддун аст. Парчам дар 
тӯли таърихи миллати тоҷик нақши муҳим дошт.

Парчами давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
ки имрӯз ҳамчун як рамзи давлатӣ шинохта 
шудааст, албатта, он дар як заминаи хушку холӣ 
ба миён наомадааст ва аз сарчашмаҳои хеле 
зиёди фарҳангӣ дар иртибот ба омода кардани 
он истифода шудааст.

Парчами давлати соҳибистиқлоли Тоҷикистон 
ҳамчун рамзи бахту саодат, сарсабзию хуррамӣ ва 
сарбаландии миллату давлати тоҷикон, мақсаду 
ҳадафҳои созандаи ин миллати тамаддунофарро 
дар баландтарин минбару қасрҳои минтақавию 
байналхалқӣ ҷилвагар менамояд, ки ин боиси 
ифтихори мо мебошад.

Чуноне, ки Пешвои муаззами миллат, 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар суханронии 
худ иброз намуданд, ки “Парчам барои мардуми 
тоҷик рамзи ватандорӣ, сарбаландӣ ва шуҷоату 
мардонагӣ буда, халқи мо аз замонҳои қадим ба 
он ҳамчун василаи муттаҳидкунанда арҷ мегу-
зорад. Парчами озодӣ ва соҳибдавлатии халқи 
тоҷик дар Иҷлосияи таърихӣ ва сарнавиштсози 

ХУ1-уми Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
қабул гардид ва баъдан, 24 ноябри соли 2009 
Рӯзи Парчами давлатӣ эълон шуд, ки имсол ба 
ин санаи муҳим даҳ сол пур мешавад”.

Эҳтироми волои рамзҳои давлатӣ, аз ҷумла 
Парчами давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
ӯхдадории ҳар як шаҳрванди ҷумҳурӣ буда, дар 
ҳама ҳолат ба рамзҳои давлатӣ чунин муноси-
батро ба роҳ мондан зарур аст, ки нисбати онҳо 
беҳурматӣ зоҳир нагардад.

Қайд кардан ба маврид аст, ки имрӯз Дурафши 
Ковиён ҳамчун яке аз рамзу нишона аз давлатдорӣ 
ва соҳибтамаддунии тоҷикон, ки дар таърихи гуза-
шта борҳо давлатҳои бузурги худро доштанд, дар 
Ливои Президенти кишвари соҳибистиқлоламон 
ҳамчун рамзи пойдорӣ ва бардавомии давлати 
миллиамон тасвир ёфтааст.

Тибқи муқаррароти моддаи 3-и Конститу-
тсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон «Рамзҳои дав-
латии Тоҷикистон Парчам, Нишон ва Суруди 
миллӣ аст», ки ҳар кадоми онҳо дар тарбияи 
ватандӯстӣ ва ҳисси миллӣ нақши муҳимму са-
зовор доранд. Парчами давлатӣ дар радифи 
дигар рамзҳои давлатӣ муқаддасу шариф буда, 
баробари Нишон, Суруди миллӣ ва Забони 
давлатӣ барои ҳар як шаҳрванди Тоҷикистони 
соҳибистиқлол боиси ифтихор мебошад. Ба 
хусус ҳангоми иҷрои Суруди миллӣ, зимни ба-
ланд бардоштани Парчами давлатии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар ҷашну ҳамоишҳои пурнуфу-
зу баландпояи байналмилалию ҷумҳуриявӣ, 
ҳамчунин мавриди ғалабаи варзишгарон дар 
мусобиқаҳои байналмилалӣ хеле ҳам ғурур ва 
ҳисси миллиро баланд мебардоранд, ҳатто то 
андозае, ки аз чунин ифтихорот дар чашмҳо 
ашки шодӣ ҳалқа мезанад.

Бояд гуфт, ки рамзҳо хеле муқаддас мешаванд 
ва дар баробари ин он аломату рангҳое, ки дар 
Парчами Тоҷикистон интихоб шудаанд, ҳар 
кадоме мазмуну мӯҳтавои амиқ доранд, ки дар 
онҳо агар аз як тараф гузаштаи кишвари мо, яъне 
принсипи таърихият ба эътибор гирифта шуда 
бошад, аз тарафи дигар меросбарии арзишҳои 
фарҳангию ахлоқӣ, маънавию илмӣ ва арзишҳои 
дигаре, ки дар гузашта мавҷуд буданд ва мо то ба 
имрӯз ба онҳо арҷ мегузорем, ифода ёфтаанд.

Шамшод БОБОЕВ, 
корманди шуъбаи 

иқтисод ва банақшагирӣ 

Ташаккул ва татбиқи сиёсати 
хориҷӣ, ки меҳвари онро сиёсати 
“дарҳои боз” ташкил медиҳад , 
яке аз дастовард ҳои бузу рги 
давлати миллии мо дар замони 
соҳибистиқлолӣ ба шумор ме-
равад.

Тоҷикистон дар та ҳия ва татбиқи 
стратегияи комплексӣ ва санҷидаи сиёса-
ти хориҷӣ дар даврони истиқлолият, ба-
хусус солҳои охир ин тамоюлу раванд ҳо 
ва ҷиҳатҳои дигари муҳими ҷаҳонӣ дар 
ҳоли тағйиру таҳаввули босуръатро дар 
мад ди назар дошт ва пайваста кӯшиш 
дорад , ки манфиатҳои стратегии ватан 
ва мардуми худро дар чаҳорчубаи сиё-
сати “дарҳои кушода” дар сатҳи шоиста 
таъмин намояд.

Сиёсати дарҳои боз-меҳвари сиё-
сат и  бай на л м и л а л и и  Тоҷ и к ис то н и 
соҳибистиқлолро ташкил дода, имрӯз 
самараҳои неку дилхоҳ ба бор оварда-
аст. Бо шарофати ин сиёсат Тоҷикистон 
ҳамчун узви комилҳуқуқи ҷомеаи ҷаҳонӣ 
эътироф гардида, зиёда аз 150 кишвари 
ҷаҳон давлати моро ба расмият шинохт 
ва Тоҷикистон бо 126 давлати ҷаҳон 
муносибатҳои дипломатӣ барқарор на-
муд. Ҳамчунин Ҷумҳурии Тоҷикистон аъ-
зои фаъоли 51 созмонҳои байналмилалӣ, 
минтақавӣ ва ниҳодҳои байналмилалии 
молиявӣ гардид. Ба шарофати ин сиёсат 

Тоҷикистон мавқеи худро дар сиёсати 
байналмилалӣ ва ҳаллу фасли мушкило-
ти сайёра мустаҳкам сохта, ба доираи 
ҳамкориҳои худ давлатҳои бисёрро ворид 
намуд ва бо дарназардошти манфиатҳои 
м и л л ӣ  т а в о з у н и  м у н о с и б ат ҳ о  в а 
манфиатҳои худро таъмин кард. Сиёсати 
“дарҳои боз” меҳвари сиёсати хориҷии 
Тоҷикистонро таҷассум мекунад. 

Тоҷикистон бунёнгузори форматҳои 
нави муколама дар доираи кишварҳои 
ф ор сизаб он (сегонаи Тоҷик ис тон-
А ф ғо н и с то н - Э р о н)  в а  к и ш в а рҳ о и 
“Чаҳоргонаи Душанбе” (Тоҷикистон-
Русия-Афғонистон-Покистон) мебошад.

Оҳиста-оҳиста тайи солҳои охир ба 
рушди муносибатҳои муфид бо шари-
кони анъанавӣ кишвари мо дар доираи 
муносибатҳои худ давлатҳои дигарро ҷалб 
намуд. Маҳз бо туфайли сиёсати мазкур 
имрӯз Тоҷикистон бо мақсади васеъ на-
мудани ҳамкориҳои муфид ва самаранок 
бо кишварҳои ИДМ, Осиёи Марказӣ, 
Ҷумҳурии Мардумии Чин, Япония, як 
қатор давлатҳои ҷанубу шарқии Осиё, 
Ҳиндустон, Ту ркия, давлат ҳои Араб, 
давлатҳои Иттиҳоди Аврупо ва созмонҳои 
бонуфузи мухталифи ҷаҳон робитаҳои 
худро дар асоси баробарӣ, дахолат накар-
дан ба корҳои дохилии давлатҳои дигар 
ва эҳтироми мустақилӣ густариш дода 
истодааст. 

Сиёсати “дарҳои кушод” ба мо имкон 
дод, ки доираи робитаҳоро бо кишварҳои 
хориҷӣ васеъ намуда, бо кишварҳои дӯст 
ва кишварҳое, ки дар сиёсати хориҷии мо 
мавқеи муҳим доранд , шарикии страте-
гиро ба роҳ монем. Сиёсати дарҳои боз, 
ҳамчун ҷузъи муҳими сиёсати муваффақи 
байналмилалии Тоҷикистон кишвари мо-
ро дар арсаи олам фаъолу ташаббускор ва 
пешоҳанг дар ҳалли мушкилоти глобалӣ 
муаррифӣ намуд , ин сиёсати созанда ва 
боровари Тоҷикистон ба хотири таҳкими 
равобит бо давлатҳои дӯсту ҳамкор, ҳифзу 
муаррифии арзишҳои миллӣ дар сатҳи 
байналмилалӣ ва беҳдошти рӯзгори марду-
мони ҷаҳон минбаъд низ идома хоҳад ёфт. 

Суҳайл СУФИЕВ, 
сармутахассиси раёсати 

робитаҳои байналмилалӣ 

ПАРЧАМАТ ПАРАФШОН 
БОД ТОЉИКИСТОНИ АЗИЗ!

СИЁСАТИ ДАРЊОИ БОЗ
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Парчам барои мардуми 
тоҷик рамзи ватандорӣ, 
сарбаландӣ ва шуҷоату 
мардонагӣ буда, халқи мо аз 
замонҳои қадим ба он ҳамчун 
василаи муттаҳидкунанда 
арҷ мегузорад. 

Эмомалӣ РАҲМОН

П а р ч а м и  д а в л а т и и 
Ҷумҳурии Тоҷикистон рам-
зи Истиқлолияти давлатии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, дӯстиву 
бародарии ҳ амаи миллат у 
халқҳои он ба шумор меравад. 
Ин рамзи давлатӣ миллати моро 
ба зиндагии ором, сулҳу осоиш, 
ва ваҳдату ягонагӣ сафарбар ме-
намояд. Парчами давлатии мо 
дар худ аломатҳоеро дорост, ки 
ҳикмат ва арзишҳои он инъи-
косгари имрӯз, дирӯз ва фардои 
дурахшони меҳан мебошад.

Дар таърихи 3 ноябри соли 
2009 аз ҷониби Асосгузори 
сулҳу ваҳдати миллӣ Пешвои 
миллат, Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон ба Маҷлиси намоянда-
гони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон лоиҳаи Қонуни 
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бо-
раи ворид намудани тағйиру 
илова ба Қонуни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон “Дар бораи рӯзҳои 
ид” пешниҳод гардида, ба та-
свиб расид ва мувофиқи он 24 
ноябр Рӯзи Парчами давлатии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон эълон 
гардид.

Тоҷикон дар тӯли ҳазорсолаҳо 
соҳиби парчамҳои г уног ун 
буданд, вале ҳанӯз дар хусуси 
парчамҳои аҳ ди Сомонӣ ва 
давлатдориҳои минбаъда маълу-
моти дақиқ дар сарчашмаҳои 
таърихӣ дарҷ наёфтааст. Ҳатто 
таърихи қабули парчами Амо-
рати Бухоро муайян нест. Соли 
1921 парчами Ҷумҳурии Халқии 
Шӯравии Бухоро қабул шуд. Дар 
як паҳлӯи бо ҳарфҳои мухтасари 
форсӣ “Б.Х.Ш.Ҷ.”нақш ёфта буд, 
ки ифодакунандаи “Ҷумҳурии 
халқии Шӯравии Бухоро” –ро 
дошт.

Солҳои 1924-1929 парчами 
Ҷумҳурии мухтори Шӯравии 
Сотсиа листии Тоҷикистон 
саросар сурх буд. Фақат дар 
канори чапи он акси доси 
тоҷикиву болға, ситора, пахта ва 
навиштаҷоти нав ба хати форсӣ 
– “Пролетариатҳои ҳамаи ҷаҳон, 
ба ҳам оед!” инъикос ёфта буд. 

25 феврали соли 1931 бо 
ҷу м ҳ у рии ит ти ҳодӣ шуда-
ни Тоҷикистон ва пазириши 
Қонуни Асосии нав, парчами 
он низ дигаргун гардид. Баъдан 
4 июли соли 1935 парчам тағйир 

ёфт ва номи ҷумҳурӣ дар парчам 
бо забони русӣ навишта шуд.

Соли 1928 алифбои тоҷикиро 
аз форсӣ ба лотинӣ табдил до-
данд. Ин дигаргунӣ ба парчам 
низ таъсир кард, ки навиштаҷоти 
рӯи парчам бо ҳарфҳои зарҳалии 
лотинӣ (RSS Tojikiston) ва русӣ 
(Таджикская ССР) навишташу-
да, дар болои он нишонаи зари-
ни “досу болға” нигошта шуда 
буд. 

Соли 1940 алифбо аз лотинӣ 
ба кирилӣ табдил дода шуд ва 
парчам низ дигаргун гардид. 
Ранги он сурх монд ва номи 
ҷумҳурӣ дар парчам бо ҳарфҳои 
заррини кирилии тоҷикӣ (ҶШС 
Тоҷикистон) ва кирилии русӣ 
(Таджикская ССР) сабт ёфта, 
болои номи ҷумҳурӣ нишонаи 
зарини “досу болға” мунаққаш 
шуд.

 С о л и  1 9 5 3  Па р ч а м и 
Ҷумҳурии Шӯравии Сотсиали-
стии Тоҷикистон боз тағйир ёфт. 
Ин дафъа сохтораш нисбатан 
соддатар буд: аз боло ва поён 
ранги сурх ва дар миён ду хати 
нисбатан борики сафеду сабз 
дошт. Дар гӯшаи чап аз боло до-
су болға ва ситорача ҷойи худро 
ҳифз карданд. Ин парчам то соли 
1992 арзи ҳастӣ кард.

Парчами нави давлатии 
Тоҷикистони соҳибистиқлол 
24-уми моҳи ноябри соли 1992 
дар иҷлосияи 16-и Шӯрои Олии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон қабул 
гардид. Ин парчам бо таваҷҷӯҳ 
ва дар заминаи парчамҳои 
қадими миллӣ, аз ҷумла дираф-
ши ковиёнӣ омода шуда, матои 
росткунҷаест, ки аз се рахи ран-
гаи уфуқии сурх, сафед, сабз ва 
дар байни он тоҷ бо ҳафт сито-
раи заррини нимдоира иборат 
аст. 

Парчам ба сифати рамзи 
давлату миллат аз рӯзгорони 
қадим мавҷуд буд ва аз ҳастии 
давлату миллат гувоҳӣ медод. 
Парчамро аз замонҳои қадим 
дар ҷангу муҳорибаҳо парчам-
бардорон пешопеши лашкар 
мебурданд ва ба дасти душман 
афтидани парчам нишони ши-
каст у мағлубияти давлат ба 
ҳисоб мерафт. Бесабаб нест, ки 
мо дар Суруди миллии кишвар 
сатрҳои “зи дурии замонаҳо 
расидаем” ё ки “ба зери Пар-
чами ту саф кашидаем”-ро ҷой 
додаем. Саф кашидан барои 
дифоъ намудан аз ифтихоро-
ти миллӣ, саф кашидан барои 
ҳимояи марзу бу ми аҷдодӣ 
ва бо ҳайсияту садоқат воло 
соҳибватан буданро таҷассум 
месозад. 

Бинобар ин, 24-уми майи со-
ли 2011 бо ташаббуси бевоситаи 
Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, 

Пешвои миллат, Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон Парчами дав-
латии соҳибистиқлоли мо дар 
майдони Парчам бо дарозии 
сутуни он 165 метр дар пой-
тахти кишварамон барафрохта 
шудааст.

З а р у р а т и  П а р ч а м  б а -
рои миллатҳо ҳамчун рамзи 
худмуайянкунӣ ба ҳисоб мера-
вад. Худмуайянкунии халқҳо 
барои зидди ҳама гуна зулму 
истибдод будан ва дар ҳудуду 
ҷу ғрофияи сиёсии муайян 
дифоъ намудан аз арзишҳо ва 
муқаддасоти онҳо мебошад. 
Вақте гурӯҳи калони иҷтимоӣ 
расмиёти миллиро гирифта, 
соҳибарзиш шуда, ҳувияти мил-
лиро бино мекунанд, аҳамияти 
парчам барҷаста буда алайҳи 
ҳама гуна бедодӣ рамзи мубо-
риза ва муттаҳидиро инъикос 
намуда, дар ҳикмати он таҳкими 
қувваи некӣ ва дар ваҳ дату 
иттифоқ зистанро таҷассум ме-
созад. Парчам матои одӣ набуда, 
рангу аломатҳои он дар паҳнои 
таърих рамзи ҷоннисориҳо, 
ормонҳо ва ояндаи дурахшони 
миллатҳоро нишон дода, имрӯза 
ҳам барои давлатҳои миллӣ ва 
мустақил ҳамин рисолати арзиш-
мандро иҷро мекунад. Бидуни 
Парчам миллатҳо наметавонанд 
дар фарҳанги сиёсии худ аз бу-
дани хеш дарак диҳанд. Фикр 
кунед, ки дар кишвари хориҷӣ 
қарор дореду аснои гузаштан 
аз назди сафорат, консулгарӣ ва 
намояндагии давлат чашматон 
ба парчами болои бино меафтад, 
чи гуна эҳсоси ифтихор тавлид 
мешавад. Ҳамин ангезаи фардӣ 
а ллакай ба соҳибих тиёрии 
миллат пайвандӣ дорад , ки 
парчами озодӣ, мустақилият, 
иттиҳоду иттифоқро дар умум 
ифода мекунад. Рангу тасвир ва 
аломатҳои парчам ҳам ҳикмат ва 
ҳам гӯёи арзишҳои миллӣ, дирӯз, 
имрӯз ва ояндаи кишварҳо 
маҳсуб мешавад. Масалан, мо 
роҳи тӯлонии таърихро тавас-
сути ҷоннисориҳои фарзандо-
ни арҷманди диёр тай кардем, 
ки ин маъни аз ранги сурхаш 
бар меояд. Ҷавҳари миллати 
куҳанбунёди миллати моро 
озодагӣ, маънавият ташкил 
медиҳад, ки ин ишора ба ран-
ги сафеди парчам аст. Заҳмати 
созандаву ободкорӣ беҳтарин 
фазилати мардуми мост, ки ин 
ишора ба ранги сабзаш мебошад.

Г.С. АБИЛЗОДА,
мудири кафедраи психология 

ва сотсиологияи идоракунӣ
Ф.М. АБДУЛХОНОВ,

мудири кафедраи идоракунии
давлатӣ ва худидоракунӣ

ПАРЧАМИ ДАВЛАТӢ - ИНЪИКОСГАРИ 
ИМРӮЗ, ДИРӮЗ ВА ФАРДОИ ДУРАХШОН

Рӯзи қабули Конститут-
сияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
ҳуҷҷати муҳимму сарна-
виштсоз, рӯзи баҳамоиву 
оштии миллӣ, сулҳу суботи 
комил, асоси рушди ҳамаи 
самтҳои ҳаёти ҷомеа дар 
таърихи навини давлати 
соҳибистиқлоламон мебо-
шад.

Маҳз би-
сту шаш сол 
қабл, Кон-
ститутсияи 
Ҷумҳурии 
Тоҷикистон 
д а р 
м а р ҳ а л а и 
н и ҳ о я т 

ҳассоси таърихӣ, аз тариқи раъй-
пурсии умумихалқӣ бо иродаи 
кулли мардуми тоҷик қабул гар-
дида, ба ҳифзи Истиқлолият ва 
муайян намудани пояҳо ва ар-
кони давлату давлатдории нави-
ни тоҷикон нақши ҳалкунанда 
бозид.

Б о  та ша б б ус и  с и ё с ат и 
оқилона ва хирадмандонаи 
Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ 
- Пешвои миллат, Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон, инчунин бо 
шарофати пуштибонии сами-
мона ва заҳмати софдилонаи 
мардуми кишвар, ба Ҳукумати 
мамлакат муяссар гашт, ки 
пас аз қабули Конститутсияи 
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз соли 
1994 инҷониб, ҳалли масъалаҳои 
иқтисодиву иҷтимоӣ ва тадриҷан 
баланд бардоштани сатҳи зинда-
гии аҳолӣ дар доираи санадҳои 

меъёрии ҳуқуқӣ, барномаву 
стратегияҳои милливу соҳавӣ 
рӯйи кор оянд.

Ҷ у м ҳ у р и и  То ҷ и к и с т о н 
тақдири сарнавишти худро 
аниқу мушаххас дарк намуда, ба 
сохтмони давлати ҳуқуқбунёд 
тамоми ҳ астиашро ровона 
карда истодааст. Дар асоси 
нишондодҳои Конститутсияи 
Ҷумҳурии Тоҷикистон халқ 
баёнгари сохиби х тиёрӣ ва 
сарчашмаи ягонаи хокимият 
буда, онро бевосита ва бавоси-
та амалӣ мегардонад. Солҳои 
баъди қабули Конститутсияи 
Тоҷикистони сохибистиқлол 
воқеан давраи пойдории ҳаёти 
конститутсионӣ, ҷустуҷӯи ва 
интихоби роҳи нави инкишоф 
баъди пош ху рии ҷамъияти 
сотсиа листи буд . Ҷомеа бе 
дурнамои инкишофи таъри-
хи ва интихоби роҳи аниқи 
инкишоф пеш рафта намета-
вонад. Беҳуда нест, ки зимни 
суханрониҳои Президенти ки-
шварамон муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон борҳо таъкид гардида-
аст, ки раванди нави таърих ба 
дӯши давлати соҳибистиқлоли 
мо вазифаҳои басо мураккаб, 
масъулиятнок ва вазнин гузо-
шт. Дар ҳалли ин вазифаи Кон-
ститутсияи Тоҷикистон нақши 
ҳалкунанда бозид. Ин бесабаб 
нест, зеро констит у тсия аз 
марҳилаи нави таърихӣ оғоз 
гашта, дар он роҳҳои мушахха-
си инкишофи минбаъда муайян 
мегарданд. Ин махсусият уму-
ман, ба ҳамаи конститутсияҳои 
давлатҳои демократӣ тааллуқ 
дорад.

 Эҳсон КАРИМЗОДА, 
магистрант 

ЊУЉЉАТИ 
САРНАВИШТСОЗ
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Да р  Па ё м и  ш одб о ш и и 
П р е з и д е н т и  Ҷ у м ҳ у р и и 
Тоҷикистон, Пешвои миллат 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
ба му носибати Р ӯзи Пар -
чами давлатӣ (23.11.2019) 
о м а д а а с т :  « П а р ч а м  б а -
рои мардуми тоҷик рамзи 
ватандорӣ, сарба ландӣ ва 
ш у ҷ о а т у  м а рд о н а г ӣ  б у -
да , х а лқи мо аз замон ҳои 
қадим ба он ҳамчун василаи 
му ттаҳидкунанда арҷ мегу-
зорад».

Бо таваҷҷуҳ бар ин нукта, ки 
Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-
Пешвои миллат,  Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон Парчами дав-
латиро дар тамоми мароҳили 
таърихии давлатдории мо василаи 
муттаҳидсоз ва баҳамовар дони-
стаанд , дар воқеъ, парчам яке аз 
авомили рамзии ваҳдатгароии мар-
дум будааст.

Агар ба тӯли таърих ба дидаи 
таҳқиқ назар андӯзем, аз ибтидои 
партавфишонии парчам ба си-
фати ойин ва рамзи давлатдорӣ 
то ба имрӯз ифодаи арзи ҳастии 
давлат, миллат, ҳудуд марз ва 
соҳибихтиёрии мардуми шарифи 
тоҷик буда, на танҳо рамзи давлатӣ, 
балки таҷассуми ифтихор, ҳувият, 
иқтидор, матонат ва нангу ори мил-
лати сарбаланди мо будааст.

Парчам дар гузашта ба сифати 
арзиши миллию давлатӣ андешаҳои 
миллӣ ва то ҷое ормону инсонсо-
лории миллати моро бозгӯ наму-
дааст. 

Дар гузашта парчами давлатӣ 
як навъ ливои зафари таърихии мо, 
тоҷикон буд ва тобиши рангҳояш 
инъикоси мароми миллию давлатӣ 

ба шумор мерафт, ки имрӯз низ 
ҳар як ранги Парчами давлатии 
мо маъно ва муҳтавои бузургро 
фарогир аст.

Дар байни мардум Парчами 
давлатӣ ҳамчун рамзи садоқату 
самимият, ҳувияту адолатгустарӣ, 
фарҳ ангсолорию таъри х ӣ ва 
музаффариятҳои тозаи башарӣ 
эътироф шуда, дар тафаккури мар-
думи шарифи мо дар ҳар обуранг 
шинохта шудааст. Аз ин ҷост, ки 
онро аҳли адаб бо гунаи худ, му-
арриху муҳандис бо диди хеш ва 
табибону фарҳангиён, сохтмон-
чиёну кишоварзон бо нигоҳи худ 
мешиносанд ва аз он маънӣ мебар-
доранд. Вале дар маҷмӯъ, тобиши 
шинохтии ҳамаи онҳо аз як маншаъ 
обишхӯр дорад, ки он ҳам бошад, 
файзи истиқлоли давлатӣ, ваҳдати 
миллӣ ва сиёсати хирадмандонаи 
Пешвои миллат аст.

 Дар давраҳои таърихӣ пар-
чам ифодаи рамзи ватандорӣ, 

меҳанпарастӣ, вафодорӣ, худогоҳӣ 
ва  ва ҳ д ат и  м и л л ӣ  б уд а ,  д ар 
набардҳо ҳамеша боло афрохта ме-
шуд. Рӯҳи миллии моро аз як ҷониб 
инъикос мекард ва аз ҷониби дигар 
баланд бардошта, ба сипоҳ илҳом 
мебахшид.

Дар даврони навини давлатдо-
рии тоҷикон низ парчам ҳамин 
вазифаи худро тобиш дод ва мар-
думи фарҳангсолори мо дар замони 
ҷанги таҳмилии шаҳрвандӣ зери 
Парчами давлатӣ муттаҳид шуданд. 

Имрӯз на танҳо давлатҳо, бал-
ки ҳар як ташкилот ва созмонҳо 
парчам доранд, ки марому мақсад 
ва машраби фикрии аҳли раёсати 
онҳоро инъикос мекунад. Яъне, 
парчам на танҳо рамзи салобату 
виқор ва мавҷудияти давлату мил-
лат, балки ифодаи маром ва мавқеъ 
дар ҷомеа аст.

Дар ин ҳошия, гарчи парчам-
дории мо решаи таърихӣ дорад , 
Парчами давлатии мо дар рамз 

ва рангҳое афрохта шудааст, ки 
ҳувияти давлатдории навин ва ки-
швари соҳибистиқлоламонро фа-
рогир аст. Ин ҷо иктифо мекунем 
ба шеъри Шариф Раҳмон, ки аз зо-
вияи диди худ ба ташреҳи рангҳои 
Парчами давлатии мо нигоҳ карда, 
ранги сурхи онро «овози саодат», 
«су рхии шодии пирӯзии мо», 
«ранги озодӣ ва ободӣ», ранги 
сафеди онро «ранги покӣ, нафосат, 
дили сапеди мо» ва ранги сабзи 
онро «ранги сарсабзӣ, пиндори 
наку, ҳамдилӣ ва арҷгузории мо» 
ба тамоми арзишҳои башарӣ до-
нистааст: 

Ранги сурхи парчами мо
 ранги озодии мост,

Ранги овози саодат, ранги 
ободии мост.

Ранги хуни навҷавонони
 шаҳиди тоҷик аст,

Дар рухи пирӯзии мо сурхии 
шодии мост. 

Ранги покиву нафосат, 
ранги иқболи баланд,

Ранги бахту ранги давлат, 
ранги халқи арҷманд.

Дар сафедии ҷилои парчами 
мо ҷилвабанд,

Аз сапедии дили мо шуд 
мақоми мо баланд.

Ранги сабзи парчами мо рамзи 
сарсабзии мо,

Рамзи пиндори накуву
 ҳамдиливу хуррамист.

Рамзи сабзии нигоҳи миллати 
фарҳангӣ аст,

Рамзи арҷи миллати мо бар
 тамоми одамист.

А.А. НАЗИРОВ, 
Ш.Р. ШАРИПОВ, 

кормандони Академия

ЊАМА РӮЗ БОЯД БАРОИ МО 
РӮЗИ ПАРЧАМ БОШАД

Парчам аз замонҳои қадим, 
ҳамчун рамзи давлатдорӣ 
маъруф аст. Сарчашмаҳои илмӣ 
парчамро ихтирои мардумони 
гуногун медонанд. Байрақ, алам, 
роят, ливо ва дирафшӣ- ин панҷ 
вожа, муродифоти парчам мебо-
шад, ки маънояшон дурахшида-
ну машҳур шудан аст. Парчам 
муттаҳидкунандаи миллат аст. 

 Пайдоиши парчам дар ҳаёти 
мардуми эронзамин ба замонҳои 
хеле қадим ишора мекунад. Дар за-
минаи ҷустуҷӯҳо бостоншиносон 
дар шаҳри қадимии Эрон, ливои 
хурди металлиеро пайдо намудаанд, 
ки таърихи он ба ҳазораи сеи пеш 
аз мелод рост омада, расми шер ва 
офтобро дошт. 

Давлати Австрия низ даъво-

гар бар он аст, ки парчами онҳо аз 
ҳама қадимӣ мебошад. Ба ақидаи 
австриягиҳо пайдоиши парчам дар 
кишварашон ба соли 1230 рост ме-
ояд. Аммо, нахустин парчаме, ки ба 
таври расмӣ тасдиқ гардидааст, ба 
давлати Дания тааллуқ дорад. Таъри-
хи он аз асри 13 сарчашма гирифта, 
мувофиқи ривоятҳо ин парчам аз 
осмон фуруд омадааст. Даниягиҳо 
онро Данеброг номиданд, ки дар ин 
парчам расми зоғ тасвир шуда буд.

Ҷойгиршавии ситораҳо дар пар-
чами Бразилия бо ҷойгиршавии 
онҳо дар осмон дар он сонияе, ки 
Бразилия истиқлолиятро ба даст 
овард, рост меояд.

Дар парчами давлати Мозамбик   
ки расми автомати Калашников та-
свир шудааст. 

Парчами Парагвай дар ҷаҳон 
ягона парчами дутарафа ҳисобида 

мешавад. Тасвири тарафҳои парчам 
ба ҳам монанд набуда, аз якдигар ба 
куллӣ фарқ мекунанд.

Дар парчами давлати Челябинск 
расми уштур тасвир ёфтааст. Танҳо 
парчами давлати Непал парчаме 
ҳисобида мешавад, ки он монанди 
дигар парчамҳо росткунҷа нест.

Ягона сайёрае, ки парчами худро 
дорад, ин сайёраи Марс аст.

 Парчами сафед-нишонаи байнал-
милалии сулҳи муваққатӣ аст. Расми 
моҳи нопурра, яъне ҳилол, дар аксар 
парчамҳои давлатҳои мусулмонӣ 
инъикос ёфтааст. Масалан давлатҳои 
Туркия ва Покистон. 

Парчами Швейтсария, квадрат, 
яъне чор тарафаш баробар мебошад.

Илме, ки парчамҳоро меомузад, 
вексиллология меноманд.

ИМА нисбат ба дигар давлатҳо 
парчами худро бисёр тағйир дода, 

ба он ситораҳои нав зам намудааст.
Па р ч а м и  д а в л ат и  Л и в и я 

ҷавонтарин парчам ба ҳисоб рафта, 
соли 1977 қабул гаштааст. 

Баландтарин сутуни парчам 
дар Озарбойҷон буда, 162 метр 
баландӣ дорад ва дар ҷаҳон балан-
дтарин парчам дониста мешуд. Қабл 
аз Озарбойҷон баландтарин сутуни 
парчам дар Кореяи Шимолӣ (160 
метр), дар Туркманистон (133 метр), 
дар Урдун (127 метр), дар Амороти 
Муттаҳидаи Араб (123 метр), Ма-
лайзия (100 метр) ва Бразилия (100 
метр) мавҷуд буд. Тоҷикистон дар 
байни ҳамаи давлатҳо мақоми ав-
валро ишғол мекунад, ки баландии 
сутуни парчам 165 метр мебошад.

Таҳияи 
Азиза АЛИМАРДОНОВА, 

донишҷӯи курси 3

ЧАНД ДАЛЕЛЊОИ ЉОЛИБ 
ДАР БОРАИ ПАРЧАМЊО

ЭЊТИРОМ            
БА ПАРЧАМ
ифодаи муҳаббат 
ба Ватан аст

Муқадасот барои инсон 
аз ҳама боигарии дунё боло 
меистад ва барои он ҳатто 
инсон ҷони худро фидо ме-
кунад. Дар замонҳои гуза-
шта ҷавонмардони тоҷик 
барои ҳифзи муқадасоти 
худ ҷони худро фидо наму-
данд. Яке аз муқаддасоти 
давлатдорӣ ин парчам мебо-
шад.

Асосгузори сулҳу ваҳ дати 
миллӣ – Пешвои миллат, Прзе-
диенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар 
яке аз табрикоти хеш вобаста 
ба Рӯзи Парчам иброз наму-
да буданд: “Эҳтиром ба Пар-
чами давлатӣ ифодаи эҳсоси 
му ҳ аббат у садоқати ҳ ар як 
фарди Ватан нисбат ба давлат-
дории миллӣ буда, мардуми ша-
рифи Тоҷикистон зери ливои 
давлати худ дар ҳамаи соҳаҳо 
садоқатмандона заҳмат мека-
шанд.” Воқеан арҷг узорӣ ба 
арзишҳои миллӣ, аз ҷумла ба 
Парчами давлатӣ, арҷгузорӣ ба 
тамоми арзишҳои дирӯзу имрӯз 
ва фардои миллат аст. Ҷашн ги-
рифтани Рӯзи Парчами давлатӣ  
э ҳ т и р о м  в а  б у з у р гд о ш т и 
қаҳрамонони миллат ба хотири 
онҳоест, ки барои ҳимояи на-
нгу номус ва марзу буми ин ки-
швар ҷоннисорӣ намуда, забон, 
фарҳанг ва ҳуқуқи давлатдории 
ин миллати куҳанбунёдро ҳифз 
намуда, бегазанд то ба замони мо 
расонидаанд. Яъне, ин эҳтиром 
ба руҳу равони Куруши Кабир 
ва Коваи оҳангар, Шераку Де-
ваштич, Исмоили Сомонию Те-
мурмалик, Рӯдакиву Фирдавсӣ 
Муқаннау Восеъ ва сад ҳову 
ҳазорон абармардони гузаштаи 
тоҷик аст. 

Бигузор Парчами давлатии 
Тоҷикистон барои ҳамешагӣ 
баланду парафшон бошад. 

Меҳрона ЮСУФЗОДА, 
донишҷӯи курси 2-юми 

факултети идоракунии 
давлатӣ
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Парчами давлатӣ як ҷузъи 
муҳимми фарҳанги давлатдорӣ 
ба ҳисоб меравад. Маҳз он аз 
мавҷудияти миллату давлат дарак 
медиҳад. Парчам аз замонҳои 
қадим ҳ амчу н рамзи ва ҳ дат у 
я г о н а г ӣ ,  ҳ а м д и г а р ф а ҳ м и в у 
иттиҳоди халқу миллатҳо дони-
ста мешуд. Дар аввал парчамро 
бо расмҳои ҳайвонот ва яроқу 
аслиҳа тасвир менамуданд. Агар 
дар ҷанг байрақ гум мешуд ва ё ба 
дасти душман меафтид , маънии 
мағлуб шуданро дошт. Ҳамчунин 
мардум онро дар сарзамини худ 
барои мубориза ба ҳри озодӣ 
истифода менамуданд. Ҳама ҳифзу 
ҷоннисориҳо аз он шаҳодат ме-
дод, ки ин рамз барои онҳо хеле 
муқаддас аст.

Солҳои аввали истиқлолият ба 
даст овардан ва барафрохтани ин 
рамзи давлатӣ осон набуд. Дар он 
замони ноамнӣ баробари ҳал кар-
дани як қаттор масъалаҳои муҳим, аз 
ҷумлаи истиқрори сулҳ, авфи гуноҳи 
иштирокдорони муноқишаҳои 
дохилӣ, дарёфти роҳи наҷоти миллат 
аз буҳрони сиёсиву иҷтимоӣ, му-
шаххас намудани самтҳои рушди ки-
швар, барафрохтани Парчам низ яке 
аз ҳадафҳои асосӣ ба шумор мерафт. 
Халқи тоҷик он ҳама монеаҳоро па-
си сар намуд. Исбот шуд, ки тоҷикон 
бо доштани рамзу муқаддасоти 
миллӣ яке аз қадимтарин миллатҳо 
ба ҳисоб мераванд. Тоҷикистон ба 
ҷаҳон Парчами худро нишон доду 
ягонагии худро эълон кард.

Парчами давлатии мо дар зами-
наи хушку холӣ ба миён наомада-
аст. Барои омода намудани Парчами 

давлатӣ аз сарчашмаҳои хеле зиёди 
фарҳангӣ истифода намудаанд. Баъд 
аз омӯзишҳо, дар Иҷлосияи 16-уми 
Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
Парчами давлатӣ қабул гардид. 
Натиҷаи пешниҳод ва талошҳои оли-
мони фарҳанги кишвар буд, ки имрӯз 
ин рамзи муқаддас тамоми арзишҳои 
таърихию муосири кишварро дар 
бар мегирад.

Имрӯз Парчами миллӣ чун рам-
зи муҳимми давлатдории тоҷикон 
дар тамоми идораҳои давлатӣ, 
маъму рӣ, корхонаву муассиса, 
мактабу таълимгоҳҳо, майдонҳои 
варз и ш ӣ ,  ҳ у ҷ ра ҳ о и  ко р ӣ  ва 
хонаҳои шаҳрвандон мавҷуд аст. 
Ба ҷой овардани эҳтиром нисба-
ти Парчами миллӣ қарзи ҳар як 
шаҳрванд аст, зеро он як рамзи 
хосаи истиқлолият, ватандорӣ, 
соҳибдавлатӣ ва ҳастии миллат 
мебошад. 

Бешак, Парчами давлатӣ барои 
мо, тоҷикон нишонаи бақои миллат, 
давлату Ватан, ваҳдату якмаромӣ, 
ҳувияти миллӣ ва беҳтарин васила 
барои баланд бардоштани хештан-
шиносии насли наврас ва ҷавонон 
дар руҳияи ватандӯстӣ ва ифтихори 
миллию ҳифзи арзишҳои таърихиву 
фарҳангии халқамон мебошад. Ин 
рамзи муқаддас имрӯз моро водор 
мекунад, ки онро ҳамчун нишо-
ни муҳимми давлатдорӣ, озодӣ ва 
истиқлолияти Ватан, чун сарвати 
гаронбаҳо ба ҷо орем. Қадру манза-
лат ва нақшу эътибори онро ба насли 
навин талқин намоем.

Ақида АЛИЕВА, 
магистранти курси 2

ПАРЧАМ - ИФОДАГАРИ  ОРМОНЊОИ МИЛЛӢ

П арчами давлатии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон баёнгари сулҳу 

субот, сарҷамъии миллат, нишони 
пойбарҷо будани Ваҳдати миллӣ, 
пайвандгари дирӯзу имрӯз, баён-
гари зиндагии осоиштаи мардум, 
ифодакунандаи ободию озодӣ ва 
хандаҳои беғаши тифлону табас-
суми самимии падару модарон, 
нишонаи бароварда гардидани 
ормонҳои миллӣ, шаҳодатдиҳандаи 
истиқлолияти комили давлатӣ, 
м уа р р и ф га р и  ҳ а р  я к  т о ҷ и ку 
тоҷикистонӣ дар арсаи ҷа ҳонӣ 
мебошад.

Ҳар як кишвар дорои рамз 
ва нишонаҳои давлатии ба худ 
хос мебошад, ки онҳо ифо-
дакунандаи мустақилият ва 
соҳибихтиёрӣ буда, баёнгари 
арзишҳои фарҳангию таъри-
хии миллат ва халқҳо мебо-
шанд.

Истиқлоли давлатӣ барои мо 
тоҷикон арзишмандтарин ва воло-
тарин дастоварди давлатдорӣ ба 
шумор меравад. Маҳз Истиқлол 
боис гардид, ки моро дар арсаи 
ҷаҳонӣ шиносанду эътироф намо-
янд. Соҳибистиқлолӣ маънои пур-
рааш он аст, ки дар ҷаҳон як давлату 
миллатро бо рамзҳои давлатии худ 
мешиносанд ва ин рамзҳо ифодага-
ри мустақилияту соҳибистиқлолии 
кишварҳои алоҳида ба ҳисоб ме-
раванд.

Парчами давлатии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ҳанӯз 24 ноябри со-
ли 1992 аз ҷониби Шӯрои Олии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ гар-
дида буд. Минбаъд ин сана ҳамчун 
ҷашни умумимиллӣ аввалин маро-
тиба рӯзи 24 ноябри соли 2009 бо 
ифтихор аз давлату давлатдорӣ ва 
соҳибистиқлолию соҳибихтиёрӣ, 
яъне баъд и қабули Қону ни 
Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи 
ворид намудани илова ба Қонуни 
Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи 
рӯзҳои ид” бошукӯҳ Рӯзи Парчами 
Ҷумҳурии Тоҷикистон – 24 ноябр 
ҷашн гирифта шуда, дар саросари 
кишвар вобаста ба он ҷашнвораю 
ҷамъомад ва маъракаҳои сиёсиву 
иҷтимоӣ ва фарҳангию варзишӣ 
баргузор мегарданд.

Асосг узори с улҳ у ва ҳ дати 
миллӣ – Пешвои миллат, Пре-
зиденти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни 
табрикоти телевизиониашон 23 
ноябри соли 2009 ба муносибати 
Рӯзи Парчами давлатӣ қайд на-
муда буданд: “Парчами имрӯзаи 
давлатӣ яке аз рамзҳои муҳимми 
истиқлолияти миллӣ ва давлат-
дории муосири мо, таҷассумгари 
асос ҳои таъри хӣ ва рамзҳои 
давлатдории тоҷикон, инчунин 
ифодакунандаи мақсаду маром ва 
орзуву ормонҳои тамоми мардуми 
Тоҷикистон мебошад”.

Дар он тасвири рангҳои сурх, 
сафед ва сабз, талошу мубориза 
ва саъю кӯшиши халқу миллати 
тоҷикро баҳри озодиву истиқлол, 
худшиносиву меҳанпарастӣ ва их-
тиёр намудани зиндагии орому 

осоишта, арзандаю поянда, осудаву 
устувор ифода менамояд

Парчами давлатӣ ба пояи мах-
сус дар ҳавлии қароргоҳи расмии 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, Маҷлиси 
намояндагони Маҷлиси Олии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, судҳои 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, Бонки 
миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
вазоратҳо, кумитаҳои давлатӣ ва 
мақомоти идоракунии давлатии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти 
худидоракунии шаҳрак ва деҳот, 
намояндагиҳои дипломатӣ ва 
дигар ташкилотҳои Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар мамлакатҳои 
х о р и ҷ ӣ  в а  т а ш к и л о т ҳ о и 
байналмилалӣ, инчунин дигар 
ҷойҳое, ки Қонуни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон “Дар бораи рамзҳои 
давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон” 
муайян намудааст, афрохта мешавад.

Бояд гуфт, ҷавонон чун неруи 
бузург бояд дар муаррифии Пар-
чами давлатӣ саҳми бориз гузо-
ранд. Таваҷҷуҳи Пешвои миллат 
ба ҷавонон онҳоро водор месо-
зад , ки ба хотири арҷгузориву 
эҳтиром ва эҳсосу муҳаббат нис-
бат ба рамзҳои давлатӣ ва ободиву 
пешрафти Ватан бо ғайрату неруи 
ҷавонӣ ва бо қадамҳои устувор 
пеш раванд.

Ҳакимҷон ТОИРЗОДА, 
магистрант

ЉАВОНОН МУАРРИФГАРИ ПАРЧАМ БОШАНД
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Инсония т ро аз замони 
қадим то имрӯз та ҳ дид ҳои 
г у н о г у н е  па й г и р ӣ  кард а 
меомаданд . Ба сифати ин 
та ҳ д ид ҳо омилҳои табиӣ, 
экологӣ ва иқлимӣ ва ғ. ба-
ромад мекунанд. 

Дар натиҷаи зуҳури ин омилҳо 
одамон як ё як чанд муддат дар 
вазъияти номуътадил қарор меги-
ранд, чунки бо таъсири ин омилҳо 
оромии онҳо халалдор мегардад, 
дар натиҷа баъзеҳо маъюб меша-
ванд, баъзеи дигар аз ҷою макони 
истиқоматии худ маҳрум мегарданд 
ва баъзеи дигар бошад дар натиҷаи 
ин таҳдидҳо наметавонанд ҷон ба 
саломат баранд. Масалан, таърих 
гувоҳи он аст, ки дар аҳди қадим чи 
гуна яхбандиҳои бузурге шудаанд, 
дунё зери об мондааст, дар баъзе 
минтақаҳои алоҳидаи он бошад 
гармиҳои бесобиқае рух додаанд 
ва заминларзаҳои шадиде ба вуқӯъ 
пайвастаанд, ки ба ҳаёти ҷомеа бе 
таъсир намондаанд. 

Лекин дар шароити имрӯза бо 
рушди бесобиқаи илм, техникаву 
технология, тараққиёти олии баъзе 
давлатҳо таҳдидҳои дигаре пайдо 
шуданд, ки амнияту оромии ҷомеаи 
ҷаҳониро халалдор менамоянд. Ба 
сифати инҳо омилҳои кимиёвию 
биологӣ, генетикӣ, тероризму экс-
тремизм ва радикализму сепаратизм 
баромад мекунанд.

Таърихи инсоният ҳеҷ гоҳ соли 
2020-ро фаромуш нахоҳад кард, чун-
ки дар ин сол оромии ҷомеаи ҷаҳонӣ 
халалдор ёфт. Сиёсати давлатҳои 
алоҳида, иқтисодиёту иҷтимоиёти 
онҳо фалаҷ гардиданд. Сабаби ҳамаи 
ин нооромиҳо ин вирусе бо номи 
«COVID-19», ки онро Коронави-
рус SARS-CoV-2 номидаанд, мебо-
шад. Ин пандемияи умуми ҷаҳонӣ, 
ки имрӯз таъсири зиёде ба ҷомеаи 

ҷаҳонӣ расондааст, бори аввал де-
кабри соли 2019 дар шаҳри Ухани 
Ҷумҳурии мардумии Чин ба қайд 
гирифта шудааст ва дар як мудда-
ти кӯтоҳ тамоми ҷомеаи ҷаҳониро 
фаро гирифт. Сабаби дар Вуҳан 
тез паҳн шудани вируси мазкурро 
мутахасисон дар он медонанд, ки 
шахсоне ки аввал гирифтори ин 
вирус гаштаанд дар бозор фаъо-
лият мекарданд ва чи гунае, ки 
мо медонем бозор ин ҷои анбӯҳи 
одамон аст ва бо ҳамин сабаб тез 
паҳн шудааст. Дар як муддати кӯтоҳ 
коронавирус берун аз ҳудуди Чин 
баромада дар дигар давлатҳо низ 
ба қайд гирифта шуд. 30 январи со-
ли 2020 Ташкилоти Умумиҷаҳонии 
Тандурустӣ ин зуҳуротро ҳолати 
фавқулода дар ҳаёти тандурустии 
ҷомеа ва аҳамияти байналмилаллӣ 
доштани онро эълон намуда, 11 март 
бошад онро пандемия эътироф карда 
тамоми ҷомеаи ҷаҳониро барои му-
бориза бо ин зуҳуроти манфӣ даъват 
намуд. 

Ҷумҳу рии Тоҷикистон низ 
ҳамчун як узви ҷомеаи ҷаҳонӣ ва 
муносибатҳои байналмилалӣ аз ин 
вирус бетаъсир намонда, 30 апре-
ли соли 2020 аввалин маротиба 
мубталошавӣ ба ин вирусро дар 
ҳудуди худ ба қайд гирифт. 

Давлат ва сиёсати давлатӣ ҳамчун 
ниҳоди олӣ барои пешгирии виру-
си мазкур чораҳои зарурӣ анде-
шида, шароити мусоид, аз қабили 
беморхонаҳои муваққатӣ фароҳам 
оварда, ситодҳои махсус ташкил 
намуда, табибонро ҳамчун рисо-
латдор дар мубориза бо ин вирус 
кафолатҳои гуногун дода, ҷомеаро 
дар ин вазъият барои якдилона ва бо 
масъулияти баланд паси сар намуда-
ни ин офат сафарбар намуд. 

Наврӯз ҚАҲОРОВ, 
магистрант

Тавре таҷрибаи ҷаҳонӣ ни-
шон медиҳад, соҳаи сайёҳӣ 
дар арсаи байналмилалӣ яке 
аз соҳаҳои сердаромад, манбаи 
ғанӣ гардонидани буҷаи дав-
лат ва омили муҳимми беҳтар 
гардидани шароити зиндагии 
мардум мебошад. 

Таъсири рушди устувори сайёҳӣ 
ба иқтисодиёти ҷаҳонӣ, мамлакатҳои 
алоҳида ва ба минтақаҳо яке аз 
тамоюлҳои аҳамиятнок ва доимӣ бу-
да, воситаи хуби инкишофи хоҷагии 
ҷаҳонӣ мебошад. Сайёҳиро ҳамчун 
соҳаи мустақили иқтисодиёти миллӣ 
барои рушди иқтисодиёти ҳар як 
кишвар ташкил намудан мумкин аст. 

Робитаҳои сайёҳии байналхалқӣ 
қисми асосӣ ва муҳимми раванди 
ҷаҳонианд, ки ба муттаҳидгардии 
муносибатҳои иҷтимоию иқтисодӣ 
мансуб мебошанд. Фаъолияти бах-
ши сайёҳӣ, ки дорои пойгоҳи ғании 
моддист, дар бисёр кишварҳо ба 
вуҷуд омада бо низом рушд меё-

бад ва барои миллионҳо одамон 
ҷои корӣ эҳё карда, бо тамоми 
соҳаҳои хоҷагӣ ҳамкорӣ мекунад. 
Дар тиҷорати сайёҳӣ манфиатҳои 
бисёр корхонаҳои давлатӣ ва хусусӣ 
ба ҳам созгор меоянд, дар он бонкҳо, 
Кумитаи сайёҳии назди Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, ширкатҳои 
суғурта, ширкатҳои савдо, клубҳо, 
ҷамъиятҳои саҳҳомӣ фаъолона шир-
кат меварзанд. Сайёҳӣ ба соҳаҳои 
муҳимми иқтисодӣ, аз қабили 
нақлиёту алоқа, хоҷагии қишлоқ, 
сохтмон, истеҳсоли молҳои ниёзи 
мардум ва ғайра таъсири бузург рас-
онида, ҳамчун суратфизои рушди 
иқтисодӣ хизмат мекунад. Умуман 
сайёҳӣ ин на танҳо сарчашмаи даро-
мад, балки омили болоравии обрӯи 
ҳар як кишвар ва аҳамияти он дар 
назари ҷамъияти башар мебошад. 
Чуноне Асосгузори сулҳу ваҳдати 
миллӣ - Пешвои миллат, Президенти 
мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
дар Паёми худ ба Маҷлиси Олии 
Ҷуимҳурии Тоҷикистон 26 декабри 
соли 2018 қайд намуданд: “Рушди 

соҳаи сайёҳӣ самти афзалиятноки 
сиёсати давлати мо ба ҳисоб рафта, 
ҷиҳати боз ҳам тараққӣ додани он 
аз ҷониби Ҳукумати мамлакат во-
баста ба пардохти андоз ва боҷҳои 
гумрукӣ як қатор имтиёзҳо пешбинӣ 
гардидаанд”.

Танзими зарурии ширкатҳои 
туристӣ ва воситаҳои ҷойгиркунӣ 
(меҳмонхона, кемпинг, истгоҳ ва 
ғайра) бо мақсади мутобиқат кар-
дани нарх бо сифати хизматрасониҳо 
яке аз вазифаҳои давлат мебошад ва 
мавриди хушнудист, ки Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон бо ташаб-
буси Асосгузори сулҳу ваҳдати 
миллӣ - Пешвои миллат, Президен-
ти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон дар соҳаи сайёҳӣ 
низоми содатари андозбандӣ, 
бо дарназардошти паст кардани 
андоз аз арзиши иловашуда ба як 
қатор субъектҳои хоҷагии туристӣ 
пешниҳод ва амалӣ карда шуд. 

Муҳамадшариф ҲИКМАТОВ, 
магистрант

ТАЪСИРИ ОМИЛЊОИ 
БИОЛОГӢ БА ЊАЁТИ ЉОМЕА

Рушду пешрaфт вa нуфу-
зи ҳaр дaвлaту миллaт дaр 
aрсaи бaйнaлмилaлӣ, пеш 
aз ҳaмa, бa он вобaстa aст, 
ки ҷaвонон то чӣ aндозa 
дорои мaърифaти сиёси-
ву фaрҳaнгӣ вa донишу 
мaлaкaи муосир будa, ҳaдaфу 
вaзифaҳои худро вобaстa бa 
бунёди дaвлaти ҳуқуқбунёд, 
демокрaтӣ вa дунявӣ дaрк 
менaмоянд.

Дaр 29 соли соҳибистиқлолӣ 
Ҳукумaти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
бо мaқсaди бaлaнд бaрдоштa-
ни нaқши ҷaвонон дaр ҷомеa, 
фaъолгaрдонии онҳо дaр ҳaёти 
иҷтимоиву иқтисодии кишвaр 
тaдбирҳои зиёдеро aмaлӣ нa-
мудa истодaaст.  Дaр ин муд-
дaт бо мaқсaди ҳифзи ҳуқуқу 
м a нф и a т ҳ о и  ҷ a в о но н ,  ҳ a л л и 
мaсъaлaҳои муҳимми ҳaёти онҳо, 
тaтбиқи босaмaри сиёсaти дaв-
лaтии ҷaвонон сaнaдҳои меъёрии 
ҳуқуқӣ, aз ҷумлa Қонуни Ҷумҳурии 
Тоҷиқистон “Дaр борaи ҷaвонон 
вa сиёсaти дaвлaтии ҷaвонон”, 
Консепсияи миллии сиёсaти 
дaвлaтии ҷaвонон, Стрaтегияи 
сиёсaти дaвлaтии ҷaвонон то со-
ли 2020, Бaрномaи дaвлaтии тaр-
бияи вaтaндӯстии ҷaвонон дaр 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, Бaрномaи 
рушди сaломaтии ҷaвонон дaр 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, Бaрномaи 
миллии рушди иҷтимоии ҷaвонон 
бaрои дaврaҳои муaйян қaбул гaр-

дидaнд, қи тaтбиқи онҳо боиси боз 
ҳaм боло рaфтaни нaқши ҷaвонон 
дaр ҳaёти ҷомеa гaрдид.

Ояндaи дaвлaту миллaти мо 
бa нaсли ҷaвон мaнсуб будa, мaҳз 
ҷaвонон дaр бaйни дигaр қишрҳои 
ҷомеa бештaр фaъол ҳaстaнд. Ҳaмин 
aст, ки умеду ояндaи дурaхшони ки-
швaр мебошaнд. Пешвои миллaт 
муҳтaрaм Эмомaлӣ Рaҳмон дaр 
сухaнрониҳояшон пaйвaстa тaъкид 
медорaнд: “Ҷaвонон ояндaи мил-
лaтaнд”. 

Омилҳое, ки метaвонaнд, неруи 
ҷaвононро ҳaмчун неруи дурaхшо-
ну ояндaсоз муaррифӣ нaмоянд, 
қобилияти зеҳнӣ, дониш, мaлaкa 
вa мaҳорaти онҳо мебошaнд. Яке 
aз воситaҳои муaссир, ки инсонро 
бa дунёи рaнгин ворид гaрдондa, 
мaънaвиёти ӯро мукaммaлу ғaнӣ 
мегaрдонaд, китоб aст. Китоб, ки 
сaрчaшмaи донишу хирaд aст, метa-
вонaд ҳaмa кaсро бa пешрaвиҳо 
ноил гaрдонaд. Дaр ҷомеaе, ки ки-
тобу китобхонӣ нaбошaд, он ҷо ми-
соли хонaест, ки рӯшноӣ нaдорaд. 

Aз ҳaмин нуқтaи нaзaр бояд гуфт, 
ҷaвонон бояд бештaр рӯ бa китобу 
китобхонӣ орaнд.

Имрӯз aҳли ҷомеa aз коҳиш ёфтa-
ни aҳлоқ бaйни нaврaсону ҷaвонон 
бонги изтироб мезaнaнд. Ҳaмзaмон, 
пaдидaи номaтлубе, ки ниҳоят фaр-
рох домaн пaҳн кaрдa, ҷомеaи инсо-
ниро бa дaҳшaт овaрдaaст, ин шомил-
шaвии ҷaвонон бa ҳизбу ҳaрaкaтҳои 
ифротӣ вa тундгaро мебошaд.

Костa гaрдидaни aхлоқи бaъзе aз 
нaврaсону ҷaвонон, ҷaлб гaрдидaни 
онҳо бa ҳaр гунa ҳaрaкaту рaвияҳои 
бегонa вa бa ҷинояткорӣ дaст зaдa-
ни онҳо aз беaҳaмиятӣ вa бемaсъу-
лиятии пaдaру модaрон мебошaд. 
Гaрчaнде ки Қонуни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон “Дaр борaи мaсъулияти 
пaдaру модaр дaр тaълиму тaрбияи 
фaрзaнд” aмaл мекунaд, то ҳол во-
лидaйне ҳaм ҳaстaнд, ки дaр тaълиму 
тaрбияи фaрзaндони худ беaҳaмиятӣ 
зоҳир менaмоянд.

Дaр ин зaминa, мутaфaккири бу-
зурги тоҷик Муҳaммaд Ғaзолӣ чунин 
фaрмудaaст: “Фaрзaнд aмонaт aст дaр 

дaсти пaдaру модaр вa дили фaрзaнд 
нaфис aсту нaқшпaзир, ҳaр нaқше, ки 
бa ӯ гузорӣ, чун мушк бa худ бигирaд 
вa чун зaмин пок aст, бa сaодaти дину 
дунё рaсaд вa пaдaру модaр вa муaл-
лим дaр он сaвоб шaрик бошaнд. 
Aгaр тухми бaдӣ aфкaнӣ вa ӯро бa 
ҳолaш гузорӣ, то ҳaр чи хоҳaд, кунaд 
вa бо ҳaр кӣ хоҳaд, нишинaд, ҳaргиз 
aз вaй умеди некӣ мaкун”.

Aз ин рӯ, нaсли ҷaвонро мебояд, 
ки aндешaҳои носолими гурӯҳҳои 
мaнфиaтхоҳу иртиҷоиро мaҳкум 
нaмудa, aз aмaлҳои aнҷомдодaи хеш 
хулосaбaрорӣ кaрдa, бa имкониятҳои 
бенaзири aср, ки ояндaи дурaхшон вa 
сaодaтмaндии онҳоро тaъмин хоҳaд 
кaрд, рӯ овaрдa, бaрои рaсидaн бa 
ҳaдaфҳои неку солим ҳaмчун во-
рисони бузургони хирaдмaнду 
бомaърифaт вa пaйрaвони aсили 
Пешвои муaззaми миллaт aз он 
имкониятҳо сaмaрaноку мaқсaднок 
истифодa нaмоянд.

Зариф ҶОРУБОВ, 
магистрант

ЉАВОНОН ВА ЊИФЗИ АРЗИШЊОИ МИЛЛЇ

САЙЁЊӢ ВА НАЌШИ ОН 
ДАР РУШДИ ИЌТИСОДИЁТ
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ВАЌТЕ РОЊБАР ЊАСТИАШРО
 БАРОИ СУЛЊ МЕБАХШАД...

ЉАВОНОН - 
ОЯНДАСОЗОНИ 

МИЛЛАТ
 
Дар замони сарнавиштсози мо, 

дар айёме, ки бисёре аз милла-
ту қавмҳо дар рӯ ба рӯи интихоби 
таърихӣ қарор гирифтаанд, барои мо 
тоҷикон, баробари соҳиб шудан ба 
истиқлолияти сиёсӣ, гузаштаи дуру 
наздики худро баррасӣ намудану аз 
таърих сабақ гирифтан, дар ҷомеаи 
ҷаҳони мақому нақши худро муайян 
кардан хеле муҳим аст. 

Тавре маълум аст, яке аз омилҳои асосӣ 
барои рушди ҳар як кишвар дар қатори 
дигар арзишҳо захираи инсонӣ, ҷавонон 
ба ҳисоб меравад. Ин имкон медиҳад, ки 
сиёсати давлатии ҷавонон ҳамчун яке аз 
самтҳои муҳимми рушди ҷомеа мавриди 
баррасӣ қарор дода шавад. Дар кишваре, ки 
вазъи демографӣ мунтазам афзоиш меёбад 
ва беш аз 70 дарсади аҳолиро насли ҷавон 
ташкил медиҳад , муайян намудани сиё-
сати давлатии ҷавонон аз нуқтаи назари 
сиёсӣ ва иҷтимоӣ аҳамияти калон дорад. 
Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон солҳои охир ба 
сиёсати ҷавонон, ҳамчун бахши стратегӣ ва 
афзалиятноки сиёсати давлатӣ дар ҳамаи 
марҳилаҳои рушди ҷомеа таваҷҷуҳи мах-
сус зоҳир мегардад. Таваҷҷуҳ ва ғамхории 
Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои 
миллат, Президенти мамлакат муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон ба ҷавонон аз рӯзҳои 
аввали соҳибистиқлолӣ возеҳу равшан ба 
назар мерасид. Ин буд, ки баъд аз 70 рӯзи 
сарварии роҳбари давлат 2 феврали соли 
1993 бо намояндагони ҷавонони мамла-
кат вохӯрии судмандро анҷом доданд. Ин 
мулоқот дар ҳолате сурат гирифт, ки фазои 
кишвари азизамон хеле ноором буд ва мам-
лакат дар оғӯши ҷанги шаҳрвандӣ кашида 
шуда буд. 

Эълон гардидани соли 2017 ҳамчун 
“Соли ҷавонон” аз таваҷҷуҳи хоссаи Асос-
гузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои мил-
лат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нисбат ба на-
сли ҷавон мебошад. Инчунин баргузор 
намудани Озмуни ҷумҳуриявии “Фурӯғи 
субҳи доноӣ китоб аст” ва “Тоҷикистон 
- Ватани азизи ман”, ки бо мақсади дарёф-
ти чеҳраҳои лаёқатманд , боистеъдоду 
соҳибкасб равона гардидаанд, ҳамзамон 
муқаррар намудани стипендияҳои Пре-
зиденти Ҷумҳурии Тоҷикистон барои хо-
нандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи 
умумӣ ва донишҷӯёни муассисаҳои олӣ, 
ҷалби ҷавонон дар фаъолияти идоракунии 
давлатӣ ва ғайра шоҳиди гуфтаҳои боло 
мебошанд. 

Сарвари давлат аз кӯшишу талошҳои 
насли ҷавон дар роҳи илму дониш ва ши-
нохти арзишҳои миллию давлатӣ изҳори 
қаноатмандӣ намуда, ҷавонони имрӯзаро 
ояндаи дурахшони навин хонданд. Имрӯзҳо 
ҷавонони мо дар дохил ва хориҷи мамла-
кат кору таҳсил карда, бештар забонҳои 
хориҷиро омӯхта, соҳиби касбу ихтисосҳои 
гуногун шуда истодааст, ки ин низ боиси 
ифтихори мост.

Давлатёр МУБОРАКҚАДАМЗОДА, 
магистрант

Фа з о и  с а р м о я г у з о р ӣ  м аҷ м ӯ и 
омилҳоеро ташкил менамояд, ки хусуси-
яти ҳуқуқӣ, сиёсӣ, иқтисодӣ, молиявӣ, 
фискалӣ, табиӣ, ҷуғрофӣ ва сохториву 
ташкилӣ доранд, ки дар баробари ин ба 
ҷалби сармоя мусоидат мекунад ва ё ме-
тавонад баръакс дар ин роҳ монеа эод 
намояд.

Аз усулҳои гу-
ногуни арзёбӣ ва 
таҳлили ҳолати фа-
зои сармоягузорӣ 
дар ҷомеаи ҷаҳон 
истифодашаванда 
барои доираи васеи 
коршиносону сар-
моягузорон усули ба 

арзёбии нишондиҳандаи интегралии эътимодно-
кии сармоягузор (НИЭС) асос ёфта, нисбатан 
мувофиқтар аст. Истифодаи ин усул ҳамасола 
ду маротиба (дар моҳҳои март ва сентябр) дар 
маҷаллаи машҳури “Euromoney” интишор карда 
мешавад. Кишварҳои собиқи Шӯравӣ дар номгӯи 
мазкур мавқеи гуногунро ишғол менамоянд.

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон соҳаҳои ҷолибтар 
барои сармоягузорон асосан соҳаҳои энерге-
тика, саноати кӯҳӣ, саноати химиявӣ, сохтмон 
ва истеҳсоли масолеҳи сохтмонӣ, саноати сабук 
ва хӯрокворӣ, кишоварзӣ, коркарди маҳсулоти 
кишоварзӣ, нақлиёт ва коммуникатсия ва сайёҳӣ 
мебошанд.

Тоҷикистон дорои мамлакати захираҳои 
бепоёни об буда, иқтидори гидроэнергети-
кии Тоҷикистон дар ҳами 527 млрд. кВт/соат 
қувваи барқро дар як сол ташкил дода, аммо 
сатҳи азхудкунии захираҳо на зиёдтар аз 6%-ро 
ташкил медиҳад. Аз ҷониби Ҳукумати ҷумҳурӣ 
рӯйхати лоиҳаҳои сармоягузории афзалиятноки 
сохтмони неругоҳҳои барқӣ об ва неругоҳҳои 
барқӣ-гармдиҳӣ муайян шудааст, ки дар худ 11 

лоиҳа таҷассум кардааст ва барои татбиқи онҳо 
зиёда аз 5 млрд доллари ИМА бояд сармоя ҷалб 
карда шавад. Нақшаи истифодабарии комплексии 
иқтидорҳои гидроэнергетикии дарёҳои мамлакат 
ва сохтмони хатҳои интиқоли барқ таҳия карда 
шудааст. Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идо-
раи амволи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 
ҳамкории зич бо дигар мақомотҳои давлатӣ ва 
хусусии Ҷумҳурии Тоҷикистон корҳои зиёдеро 
оид ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ 
ва пешбурди сармоя амалӣ карда истодааст. 
Бо ин мақсад рӯйхати лоиҳаҳои афзалиятно-
ки сармоягузорӣ дар соҳаҳои афзалиятноки 
иқтисодиёти Тоҷикистон мунтазам аз нав таҳия 
ва таҳрир гардида, манзури сармоягузорон ва 
шарикони потенсиалӣ карда мешавад.

Захираҳои зеризаминии Тоҷикистон бошанд, 
зиёда аз 400 кони маъдан ва ғайри маъдании 
канданиҳои фоиданок муайян, тадқиқ ва барои 
истехсолот омода карда шудаанд. Ба монанди: 
объектҳои маъданҳои тилло ва конҳои нуқра, 
конҳои оҳан-бисмут ва волфрам, захираҳои 

сурма, мармар, хоросанг ва сангҳои қиматбаҳо, 
захираҳои нафту газ.

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон нақша дорад, 
ки оид ба азхудкунии дигар конҳои перспективӣ 
низ чунин тендерҳоро барпо намояд.

Қадам ба қадам шароитҳои мусоид ҷиҳати 
ҷалби сармояи хориҷӣ, дастгирии сохторҳои 
дахлдори соҳа ва  рушди ситемаи тиҷоратии 
молиявӣ-банк фароҳам оварда мешавад. Тартиби 
бақайдгирии корхонаҳои муштарак ва корхонаҳо 
бо дигар намудҳои моликиятдор сода карда шу-
дааст. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Стратегияи 
миллии Рушд барои давраҳои то соли 2030 қабул 
гардидааст, ки дар он соҳаҳои афзалиятнок барои 
сармоягузорӣ муайян шудаанд. Ба дохили онҳо 
гидроэнергетика, истихроҷ ва коркарди металлҳо 
ва сангҳои қимматбаҳо, маъданҳои полиметалл, 
рушди телекомуникатсия ва инфрасохторҳо, кор-
карди пахта ва маҳсулоти кишоварзӣ ва ғайраҳо 
ворид мешаванд.

Эраҷ ҲИКМАТОВ, 
магистрант

ФАЗОИ СОЛИМИ САРМОЯГУЗОРӢ
кафолати ҷалби сармояи хориҷӣ дар шароити ҷаҳонишавӣ

Истиқлол беҳтарин неъмат ва га-
ронмоятарин арзиш барои ҳар давлату 
миллат буда, омили аслии рушду тараққӣ 
ва заминасоз дар арсаи ҷаҳонӣ ҷиҳати 
нақшофарӣ ва ҳифзи манфиатҳои мил-
лию давлатӣ ба шумор меравад. Истиқлол 
шиносномаи ҳастии давлати комилҳуқуқ 
ва соҳибихтиёри тоҷикон дар ҷомеаи 
ҷа ҳонис т, ки низоми давл атдорӣ 
сиёсати дохиливу хориҷӣ, сиёсати 
иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии хешро 
мустақилона пеш мебарад.

 Б а  м а й д о н и 
сиёсат омадани фа-
рзанди фарзонаи 
миллат Эмома лӣ 
Раҳмон давраи эҳёи 
анъанаҳо, фарҳанги 
м и л л ӣ  т а ҳ к и м и 
Истиқлоли давлатии 
тоҷикон шурӯъ ме-
шавад. Сиёсатмадо-

ре, ки ҷанги шаҳрвандиро хотима бахшид, марду-

ми парешонгаштаро ба Ватан баргардонида, дар 
як оилаи бузургу тифоқ, ки онро Тоҷикистон 
ном аст, ҷамъ овард, сулҳи саросарию ваҳдати 
миллиро арзонӣ дод. Ва ин таҷриба аз ҷониби 
кишварҳои дунё ҷонибдорӣ ёфта, миллати та-
мадунофари тоҷик муарифӣ гашт ва Тоҷикистон 
чун давлати соҳибистиқлол, дунявӣ ва демократӣ 
шинохта шуд. Воқеан ҳам чунин инсони покси-
ришт ва соҳибдилу фарзона, мардумро аз паро-
кандаги наҷот бахшид, чароғафрӯзи дилу дидаи 
мардум гардид. Мардуми шарифи Тоҷикистон бо 
фардои дурахшони Ватан эътимод ҳосил наму-
данд. Халқ дар симои Асосгузори сулҳу ваҳдати 
миллӣ – Пешвои миллат Президенти кишвар 
наҷотдиҳанда ва муҳофизи ватанро дарёфт. 

Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
баробари ба даст гирифтани масъулияти 
роҳбарии кишвар роҳи сулҳу хамдигарфаҳмӣ ва 
ҳамдилию муттаҳидиро пеш гирифтанд. Дар ин 
нукта шакке нест, ки раванди сулҳофарӣ аз ҳамон 
Иҷлосия оғоз шуд, иродаи матини роҳбари нави 
миллат, вакилон ва тамоми мардум аз ҳамон 
лаҳзаҳои аввали баргузори Иҷлосия ба вуҷуд 
омада буд. Вале табиист, ки расидан ба натиҷаи 
ниҳоии сулҳ ва ризояти комилу саросарӣ кори 

осон набуд. Пешвои миллат дар ин роҳ тамоми 
сахтиҳоро пушти сар кард ва ҳамон тавре, ки 
дар аввалин суханрониаш ваъда дода буд, аз ҳеҷ 
талоше дареғ наварзид ва ҳатто ҷонашро низ дар 
ин роҳ ба хатар гузошт.

Имрӯз ҷомеаи Тоҷикистон як ҷомеаи пе-
шрафта ва худшиносу худогоҳ аст. Миллати 
мо офати парокандагиро дар хуну пӯсти худ 
таҷриба карда, барои ин таҷриба баҳои сангине 
пардохтааст. Ин аст, ки ба қадри истиқлол ва 
ваҳдату амнияту субот мерасад ва барои ҳифзи 
ин арзишҳо ҳамаҷониба талош меварзад.

Тоҷикистон давоми 29 соли истиқлол дар 
партави сиёсати хирадмандонаи Президени 
Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон ва ташаббусҳои ҷаҳонии ин шахсияти 
таърихӣ тавонист ҷойгоҳи шоистаро дар арсаи 
байналмилалӣ барои худ касб намояд, чунонки 
акнун ҳеҷ гуна тасмимгирии дастаҷамъиро дар 
минтақа бе ҳузури фаъоли Тоҷикистон намета-
вон тасаввур кард. Имрӯз аз баракати истиқлол 
миллатеро бо номи тоҷик ва кишвареро бо номи 
Тоҷикистон тамоми олам мешиносад.

Самирҷон ОЧИЛДИЕВ,
магистрант 
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Ҳар як миллат арзишҳои маъна-
вии худ , аз ҷумла, парчаму нишон, 
суруди миллӣ, пули миллӣ, конститу-
тсия, расму оинҳо ва забони миллии 
хешро дорад , ки дар маҷмӯъ онҳоро 
муқаддасоти миллӣ меноманд. Дар 
ҳақиқат, муқаддасоти миллӣ симо 
ва муаррифгари миллат дар ҷомеаи 
ҷаҳонӣ буда, ҳар як шахси соҳибватан 
вазифадор аст, ки онҳоро гиромӣ до-
шта, ба онҳо арҷ гузорад. 

Барои ҳар як давлати соҳибистиқлол дош-
тани ҳуҷҷати асосӣ ё қонуни асосии кишвар 
шарт ва зарур мебошад. 

Ба бахти миллати тоҷик, дар кишвари 
мо низ 6 ноябри соли 1994 Конститутси-
яи Ҷумҳурии Тоҷикистон қабул гардида, 
ҳамасола дар доираи таҷлили Рӯзи Консти-
тутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар пойтах-
ти кишвар, маркази вилоятҳо, шаҳру ноҳияҳо 
чорабиниҳои гуногуни маърифатӣ-оммавӣ, 
илмӣ-адабӣ, суҳбату вохӯриҳо роҳандозӣ 
мегарданд.

Му тобиқи банди 1-и мод даи 16-и 
Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 
санадҳои меъёрӣ- ҳуқуқӣ»: «Конститут-
сияи Ҷумҳурии Тоҷикистон Қонуни асо-
сии Ҷумҳурии Тоҷикистон буда, асосҳои 

сохтори конститутсионӣ, ҳуқуқ, озодӣ ва 
вазифаҳои асосии инсон ва шаҳрванд, тарти-
би ташкил ва таҷзияи ҳокимияти давлатиро 
муайян мекунад».

Дар ҳақиқат, Конститутсияи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон давлати моро дар арсаи 
байналмилалӣ ҳамчун давлати соҳибихтиёр, 
демократӣ, ҳуқуқбунёд, дунявӣ муаррифӣ 
намуда, инсон, ҳуқуқу озодиҳои ӯро арзи-
ши олӣ эътироф намуда, халқро баёнга-
ри соҳибихтиёрӣ ва сарчашмаи ягонаи 
ҳокимияти давлатӣ муайян намудааст.

Мавриди зикр аст, ки аз ҷониби корши-
носон Конститутсияи кишвари мо яке аз 
беҳтарин конститутсияҳо эътироф гарди-
дааст. 

Фаромӯш набояд кард, ки асри XXI-ро 
асри ҷаҳонишавии тамаддунҳо меноманд. 
Аз ин рӯ, ба ҳар як шахси соҳибватан дар ин 
марҳилаи бисёр ҳассос зарур аст, ки баҳри 
ҳифзи арзишҳои миллӣ, муқаддасот, расму 
оинҳои мардумӣ саҳмгузорӣ намояд.

Бо ин мақсад мунтазам дар сатҳи ҷумҳурӣ, 
вазорату идораҳо, корхонаву муассисаҳо 
чорабиниҳои гуногун роҳандозӣ мегар-
данд. Ҳамасола 6- ноябр Рӯзи Конститу-
тсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар кишвар 
бо шукӯҳу шаҳомати хосса ҷашн гирифта 
мешавад. 

Дилором ШЕРАЛИЕВА,
магистрант 

КОНСТИТУТСИЯ - БАХТНОМАИ МИЛЛАТ

 Бо мақсади беҳтар шудани сатҳи зин-
дагонии мардум, рушд ёфтани саёҳӣ ва 
инкишофи инфрасохтори деҳот Асосогу-
зори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои мил-
лат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
мӯҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Паём ба 
Маҷлиси Олии мамлакат солҳои 2019-
2021-ро “Солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва 
ҳунарҳои мардумӣ” эълон карданд.

 Баъди ба тасвиб расидани ин ҳуҷҷат дар 
кишвар якчанд мактаб барои омода намуда-
ни насли наврас барои ҳунаромӯзӣ таъсис 
дода шуд, ки ҳанӯз наврасону ҷавонон барои 
аз худ кардани ҳунарҳои миллӣ ва соҳибкасб 
шудан машғули омӯзишанд.

 Алҳол беш аз 73 фисади аҳолии кишвар 
дар деҳот кор ва фаъолият карда истодаанд. 
Аз ин ҷиҳат Пешвои миллат дар баробари 
сайёҳӣ рушди деҳот ва ҳунарҳои мардумиро 
низ дар пайёмашон иброз доштанд. Мақсади 
асосии Пешвои миллат доир ба эълон карда-
ни рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ 
дар он аст, ки сатҳи зиндагонии мардумро 
дар сатҳи баланд бардошта, онҳо ҳунарҳои 
худро дар амал татбиқ намоянд ва диққати 
сайёҳонро ба моликияти офаридаи худ, ки 
хусусияти миллию фарҳангии тоҷиконро 
инъикос мекунанд, ҷалб намоянд.

Таҷасс у мгари х а лқу миллат ҳо ма ҳ з 
фарҳанг ва ёдгориҳои бостониву имрӯза ба 
шумор меравад. Халқи тоҷик дорои фарҳанг 
ва ҳунарҳои мардумии хеш мебошад. Аслан 
таҷассуми фарҳанг ва ҳунарҳои мардумии 

тоҷикон дар ороиши сару либос, ҷиҳози 
хона, муҳити зист, кандакорӣ, кулолгарӣ, 
заргарӣ, наққошӣ, кашидадӯзӣ, мисгарӣ, 
қолинбофӣ ва ғайра инъикос меёбад , ки 
ин ҳунарҳо аз тӯли таърих ба мо ҳамчун як 
ҷузъи фарҳанги ғаниву пурғановат мерос 
мондааст ва моро зарур аст, ки онро ҳифз 
намуда ва барои эҳё карданаш кӯшиш ба 
харҷ диҳем. Шавқу рағбати мардум нисбати 
сайқал додани ин ҳунару офаридани сарва-
ти бебаҳо ва мақсадҳои наҷиби хеш заҳмат 
кашида истодаанд. Барои дар амал татбиқ 
намудани ҳунарҳои хеш саҳми босазо ва 
арзанда гузошта истодаанд. Пешравии илму 
техника дар ҷаҳон ва минтақа шароитҳои 
мусоидро дар ҳама самт таъмин мекунад, аз 
ҷумла барои дӯстдорони ҳунар. Ба мақсад 
расидан ва такмил додани ҳунар дар он 
давру замон ба роиҷу азоби беш рӯз гуза-
ронида, аз усули ба мақсад мувофиқ исти-
фода намуда, ҳоло бошад , кӯшиш ба харҷ 
медиҳанд , ки моликияти зеҳниашон ҳар 
чи зудтар дар амал татбиқ гардад. Замони 
муосир, ки асри пешрафти илму техника 
аст, ба ҳунармандон шароитҳои мусоидро 
фароҳам оварда, самаранокии корашонро 
бо истифода аз техника ва компютерҳо 
бештар мегардонад. Онҳо метавонанд , 
ки моликияти зеҳниашонро дар муддати 
кӯтоҳтарин дар амал татбиқ карда, пешкаши 
сайёҳон гардонанд.

Фариддун БОБОХОНОВ, 
донишҷӯи курси 3

БАШОРАТИ 
ФАРДОИ ДУРАХШОН

Дар шароити соҳибистиқлолии 
кишвар рушди давлати ҳуқуқбунёду 
дунявӣ масъалаҳои мақому мавқеи 
занон мазмуни нав касб намуд. 

Дар ҷараёни ислоҳот, ташаккули сохто-
ри нави ҷомеа ва навгониҳои мафкуравӣ 
(идеологӣ) дар ҷамъият мақоми занон дар 
ҳаёти сиёсӣ хеле боло рафт. Буҳрони мафку-
равии баъди пошхӯрии Иттиҳоди Шӯравӣ 
ба вуҷуд омада дар ҷомеа қувваҳоеро ба 
вуҷуд овард, ки онҳо падидаҳои номатлуби 
миллатгароӣ, фундаментализми исломӣ, экс-
тремизми динӣ ва дигар равияҳои ифротга-
роиро тарғиб менамуданд. Ҳолати мазкур 
тақозо мекард, ки мақом ва аҳамияти омилҳои 
мафкуравӣ баланд бардошта шавад ва дар ин 
замина барои муайян намудани мавқеи занон 
дар ҳаёти сиёсӣ таваҷҷуҳи аввалиндараҷа зоҳир 
карда шавад. Таҳлили ин масъала имрӯз хеле ба 
маврид аст, зеро вазъияти иҷтимоиву сиёсии 
мамлакат муттаҳидшавии қувваҳои солими 
миллат, синфҳо, гурӯҳҳои гуногуни иҷтимоии 
ҷомеаро тақозо мекунад. 

 Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
ҳамасола дар паёмҳои худ доир ба масъалаи 
нақши занон дар рушди илм, ҷомеа ва идо-
ракунии корҳои давлатӣ махсус ишораҳо 

мекунад. Масалан, 30 апрели 2001 сол дар 
Паёми худ ба аъзои Маҷлиси Миллӣ ва ва-
килони Маҷлиси Намояндагони Маҷлиси 
Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон чунин таъкид 
карда буд оид: “Чунон ки аз ин пеш низ борҳо 
гуфта будам, яке аз нишондиҳандаҳои асосии 
солим, озодипарвар ва воқеан демократӣ буда-
ни ҷомеа ин то чи андоза дар корҳои давлатию 
ҷамъиятӣ фаъол будани занон мебошад. Бо 
мақсади баланд бардоштани мақоми занон дар 
мамлакат, мо фармони махсус қабул намудем, 
ки дар муддати кӯтоҳ самараи нек дод ва боиси 
афзудани нақши занон дар ҷомеа гардид. Як 
қатор занони қобилиятнок ва ботаҷриба ба 
мансабҳои масъули давлатӣ таъин шуданд, 
ки бомуваффақият адои вазифа мекунанд. 
Онҳо собит намуданд, ки занон аз уҳдаи ҳама 
гуна вазифаи душвор баромада метавонанд. 
Бинобар ин, дар маҳалҳо, бояд, ба кори ҷалби 
занони лаёқатманд ба фаъолияти пурмаҳсули 
давлатию ҷамъияти бештар эътибор дода ша-
вад. Ҳамчунин ба хотири дар оянда афзудани 
сафи мутахассисон аз ҷумлаи занҳо масъалаи 
ба донишгоҳҳо қабул намудани духтарон аз 
ноҳияҳои дурдасти кӯҳистон дар асоси квотаи 
президентӣ бояд зери назорати қатъӣ гирифта 
шавад”. 

   Файзимоҳ Д АВЛ АТОВА ,
магистрант

ПАЁМЊОИ ПЕШВОИ 
МИЛЛАТ ВА НАЌШИ ЗАНОН
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Тибқи Қонуни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон “Дар бораи 
рӯзҳои ид” дар кишвар 16-
уми ноябр Рӯзи Президен-
тро ҷашн мегиранд. Тавре 
ҳамаи мо огоҳӣ дорем, дар 
Конститутсияи Ҷумҳурии 
То ҷ и к и с т о н  я к  б о б и 
алоҳида, яъне боби чоруми 
Конститутсия ба “Прези-
дент” бахшида шудааст, ки 
он аз 9 модда иборат аст. 
Аз ҷумла, дар моддаи 64-и 
Конститутсия омадааст, 
ки Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон сарвари дав-
лат ва ҳокимияти иҷроия 
(Ҳукумат) аст.

Президент ҳомии Консти-
т у тсия ва қонунҳо, ҳуқуқу 
озодиҳои инсон ва шаҳрванд, 
кафили истиқлолияти миллӣ, 
ягонагӣ ва тамомияти арзӣ, пой-
дориву бардавомии давлат, му-
раттабии фаъолияти мақомоти 
давлатӣ ва ҳамкории онҳо, рио-
яи шартномаҳои байналмилалии 
Тоҷикистон мебошад.

Дар моддаҳои минбаъда тар-
тибу шартҳои ба ин мансаби 
олии ҳокимияти давлатӣ интихоб 
шудан, принсипҳои интихобот, 
салоҳияту ваколатҳои президент, 
санадҳои меъёрии ҳуқуқии пре-
зидент ва дахлнопазирии прези-
дент оварда шудааст.

Дар заминаи ҳамин боби 
Конститутсия дар кишвар як-
чанд қонунҳои конститутсионӣ, 
аз ҷумла “Дар бораи интихо-
боти Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон” аз 21 июли соли 

1994, №1042; “Дар бораи Асос-
гузори сулҳу ваҳдати миллӣ-
Пешвои миллат” аз 14 ноя-
бри соли 2016, № 1356; “Дар 
бораи таъминоти иҷтимоӣ, 
хизматрасонӣ ва муҳофизати 
П р е з и д е н т и  Ҷ у м ҳ у р и и 
Тоҷикистон” аз 14 ноябри соли 
2016, №1357 қабул гардидааст.

Бояд қайд намуд, ки 16 ноябри 
соли 1994 дар иҷлосияи Шӯрои 
Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ма-
росими савгандёдкунӣ ва ба вази-
фа шурӯъ кардани Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор 
гардида буд.

Мақсад аз рӯзи ид муайян на-
мудани 16 ноябр, яъне аз ҳамин 
рӯзи тақдирсоз дар кишвари 
мо марҳилаи нав, идоракунии 
президентӣ оғоз гардидан аст.

Асосгузори сулҳу ваҳдати 
миллӣ - Пешвои миллат, Пре-
зиденти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар 
замони бисёр вазнин, дар он 
даврае, ки ягон нафар зимоми 
давлатдориро бар дӯш гирифтан 
намехост, раиси Шӯрои Олии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон интихоб 
гардид. Баъдан тавре дар боло 
зикр намудем, соли 1994 Пре-
зиденти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
интихоб гардид.

Ҳамасола дар доираи таҷлили 
Рӯзи Президент дар кишвар як 
қатор чорабиниҳои сатҳи гуно-
гун роҳандозӣ карда мешаванд, 
ки мақсад аз ин ҷамъомадҳо арҷ 
гузоштан ба хизматҳои Прези-
денти кишвар мебошад.

Раҳматулло 
САЙДАЛИЗОДА, 

магистрант 

Т о ҷ и к и с т о н и 
соҳ ибис т иқлол дар р оҳ и 
бунёди ҷомеаи демократӣ, 
ҳуқуқбунёд ва дунявӣ, руш-
д и иқтисод ӣ ва такомули 
муносибатҳои нави ҷамъиятӣ 
устуворона қадам мегузорад. 
Ра в а н д ҳ о и  ҷ а ҳ о н и ш а в ӣ 
ва  п еш раф т и  б е соб и қаи 
ил му тех нология ҳои нав 
ду нёро фаро гирифтаанд 
ва имрӯз мафҳуми илму до-
ниш ҳамчун маҳаки асосии 
рушди иқтисодиву иҷтимоӣ 
ва фарҳангии ҷомеа барои 
ҳамагон аҳамияти рӯзафзун 
пайдо мекунад.

Миллати мо тӯли ҳазорсолаҳо 
таърих, илму адаб ва фарҳангро 
пойдор нигоҳ дошт ва дар ҷаҳон 
машҳур гардонд. Бо ба даст 
овардани истиқлоли миллӣ за-
мина ва имкониятҳои зиёд ба-
рои истиқлоли илмӣ ва дарёфти 
роҳҳои нави инноватсионӣ ба 
вуҷуд омадааст. Аз ин имконот 
дуруст ва васеъ истифода наму-
дан масъулиятро талаб мекунад, 
зеро муваффақ нагаштан моро 

дар замони ҷаҳонишавии илм ба 
иҷрои мақсадҳои бузург комёб 
намегардонад. 

Сиёсати Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар соҳаи илм аз 
он иборат аст, ки махсусан 
ҷавононро ба илм ҷалб ва ин хав-
фро пешгирӣ намояд. Мувофиқи 
омор имрӯз аз теъдоди умумии 
номзадҳои илм тақрибан 13,3 
дарсад то 35-сола ва докторони 
илмро 1,2 дарсад ҷавонони синни 
то 35 - сола ташкил медиҳанд. Бо 
назардошти ин таъкид шуд, ки 
барои боз ҳам инкишоф додани 
илм ва беҳтар намудани натиҷаи 
корҳои илмиву таҳқиқотӣ дар 
ҷумҳурӣ марказҳои таҳқиқоти 
технологиву инноватсионӣ таъ-
сис дода шавад. 

Тоҷикистон тӯли се даҳсолаи 
Истиқлоли давлатӣ дар соҳаи 
илм ва маориф ба як қатор 
дастовардҳо муваффақ гардид, ки 
ҳамаи онҳо таҳти роҳбарии Асос-
гузори сулҳу ваҳдаи миллӣ - Пе-
швои миллат муҳтарам Эмомалӣ 
Ра ҳмон рӯи даст омаданд . 
Рушд ва таҳкими дастовардҳои 
соҳибихтиёрии давлатӣ барои 
наслҳои минбаъда фазои озод 

ва шароити мусоидро ба вуҷуд 
меоварад, ки дар ҳифзу татбиқи 
манфиатҳои миллии Тоҷикистон 
мақоми марказӣ доранд. 

Олимону муҳаққиқони тоҷик 
бисёр равшан дарк намуданд, 
ки маҳз дар фазои Истиқлоли 
давлатӣ имконияти васеъро дар 
роҳи таъмини шинохти илми 
тоҷик дар арсаи ҷаҳон пайдо 
кардаанд. Имрӯзҳо онҳо дар 
чорабиниҳои бузурги ҷаҳонӣ 
фаъолона ширкат варзида, ақида 
ва мақсадҳои волои худро аз 
номи Тоҷикистон пешниҳод 
ва баррасӣ менамоянду барои 
ҷаҳонишавии илми тоҷик кушиш 
ба харҷ медиҳанд.

Дар ин радиф, масъулияти 
мо низ бештар гардида, дасту-
ру супориш ва таъкидҳои Пре-
зиденти мамлакатро роҳнамои 
асосии фаъолияти ҳаррӯзаи худ 
қарор дода, бо ҳисси баланди 
масъулиятшиносӣ ба Ватани 
азизамон хизмат намоем ва   дар 
пешрафти илму маорифи он 
саҳмгузор бошем.

Мавҷуда 
ИМОМНАЗАРОВА, 

омӯзгори Академия

 Истиқлол барои ҳар як 
кишвар ҳамчун падидаи 
муқаддас дониста шуда, 
баҳри ба даст овардани он 
бояд аз ҳеҷ хатару таҳдид 
в а  ф и ш а н г ҳ о  н а б о я д 
ҳаросид. Зеро таҷрибаҳои 
таърихӣ собит намуданд , 
ки барои мушарраф гаш-
тан ва пойдор боқӣ мон-
дани ин неъмати бебаҳо ва 
рушду нумӯи он чӣ қадар 
ҷоннисориҳо намудаанд.

Д а р 
з а м о н и 
м у о с и р 
м е т а в о н 
я к  қ ат о р 
х а л қ и я т у 
миллат ва 
давлатҳоро 
пайдо на-

муд, ки ҳанӯз ба истиқлолияти 
хеш дастёб нагардидаанд ва 
он ҳо ҳамарӯза дар та лоши 
онанд то ба истиқлолияти дав-
латии хеш мушарраф гарданд. 
Бино бар ин истиқлолият ва 
истиқлолталабӣ ҳамчун гиро-
митарин саҳифа дар таърихи 

давлат ва давлатдорӣ мебошад, 
ки барои ҳар як мииллат ва 
давлат бо ҳарфҳои заррин сабт 
меёбанд, ба даст овардани он 
дар зеҳну шуури одамон оми-
ли асосии дастёбӣ ба озодӣ ва 
таъмини ҳуқуқу ӯҳ дадориҳо 
мегардад. 

И н  а с т ,  к и  м а ф ҳ у м и 
Истиқлолият ва истиқлолталабӣ 
д ар  таър и х и  х а л қ и  тоҷ и к 
ҷойгоҳи махсусро ишғол ме-
намояд . А з ин рӯ, миллати 
тоҷик тавонис т дар замо -
ни давлатдории Сомониён 
соҳиби давлати мустақили 
худ гардад. Таърих гувоҳ аст, 
ки миллати тоҷик тули таърих 
дар муқобили аҷнабиён чӣ 
қадар ҷонисори ҳо кард то 
пояҳои нахустин давлатдорӣ 
ва истиқлолияти миллияшро 
ба даст оварад. Маҳз чунин 
ҷонисорию муборизаҳои ху-
нини фарзандону родмардони 
миллат тӯли ҳазорсолаҳо бу-
данд, дар ниҳоят 9-уми сентя-
бри соли 1991 истиқлолияти 
комили сиёсию иқтисодӣ ва 
иҷтимоию фарҳангии худро ба 
даст овард. 

Яке аз чу нин родмардо -

ни ин миллату давлати тоҷик 
Асосг у зори с улҳ у ва ҳ дати 
миллӣ - Пешвои миллат, Пре-
зиденти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмома лӣ Раҳмон 
мебошад, ки ҳанӯз аз қадамҳои 
нахустинаш ҷони худро дар ха-
тар гузошта, давлатро аз завол, 
кишварро аз гирдоби оташу 
хун ва мардумро аз гурезагию 
фирор наҷот дод. Бино бар ин, 
мафҳуми “истиқлолият”, “сулҳ”, 
“озодӣ”, “ваҳдат” сабаб гарди-
данд , ки миллати тоҷик аз ин 
ҳама гирдобу хунрезиҳо баҳри 
фардои дурухшони худ ба сох-
тани пояҳои давлатдорӣ оғоз 
намояд ва сохтори давлатро дар 
асоси меъёрҳои дунявӣ бунёд 
намояд. 

Хушбахтона миллати тоҷик 
чунин зинаҳоро тай намуда, ху-
дро узви комилҳуқуқи ҷомеаи 
ҷаҳонӣ муаррифӣ кард ва имрӯз 
аз ҷониби беш аз 165 кишвари 
ҷаҳон ҳамчун давлати алоҳидаю 
соҳибистиқлол зери роҳбарии 
Пешвои муааззами худ шинохта 
шуд. 

Лоиқ РИЗОЕВ, 
донишҷӯ

ИСТИЌЛОЛИ ИЛМӢ: 
РОЊ БА СӮИ ШИНОХТИ ИЛМИ ТОЉИК

НИШОН АЗ 
ВАТАНУ ВАТАНДОРӢ

РАМЗИ 
САРЉАМЪИИ 

МИЛЛАТ
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Ом ӯ з и ш и  таҷ ри баи  и до раку-
нии давлатӣ ва хизмати давлатии 
давлатҳои пешрафта низ яке аз самҳои 
муҳимми корҳои илмию тадқиқотиро 
ташкил мекунад. Бо ин мақсад бо 
ҳамкорӣ бо ташкилотҳою мақомоти 
дахлдори давлатҳои хориҷӣ ҳар сол 
г у зар он и дан и  кон ф е р ен с и я ҳои 
байналмилалӣ ва ҷумҳуриявӣ, мизҳои 
мудаввар роҷеъ ба масоили мухтали-
фи идоракунии давлатӣ ва хизмати 
давлатӣ шакли анъанаро гирифтааст. 
Омӯзиши ҳайат барои таъмин наму-
дани мувофиқати донишу малакаҳои 
касбии кормандон ба сатҳи замонавии 
идоракунӣ зарур аст.

Пешбинӣ мешавад , ки дар оянда так-
мил додани донишҳои назариявӣ, ҳуқуқӣ 
ва амалии кормандони мақомоти иҷроияи 
ҳокимияти давлатӣ, худидоракунии маҳаллӣ 
ва субъектони хоҷагидор дар семинарҳои 
б озомӯ зӣ ва х удомӯ зии мақомот ва 
сохторҳои он, курсҳои кӯтоҳмуддат дар 
маҳалҳо баргузоршаванда бо ҷалби мута-
хассисони соҳаҳои мухталиф дастгирӣ ёфта, 
зинаи аввал дар ташаккули кардҳои касбӣ 
мегардад.  

Х и з м ат ч и и  д а в л ат и  н а в  б а  ко р 
қабулгардида, бояд ус улу му ша х хасо-
ти корро омӯзад. Мутаносибан, ҳангоми 
бароҳмонии системае, ки ба мансаб асос 
ёфтааст, таҳсилоти ибтидоӣ дорои аҳамияти 
нисбатан камтар мебошад, зеро мутахасси-
сон ба хизмати давлатӣ ба мансаби муайян 
қабул карда мешаванд.Ҳатто мутахассисон 
низ ҷиҳати такмили маҳорат ва малакаҳои 
касбӣ бояд сатҳи тахассуси худро баланд 
бардоранд ва маҳз барои рушди онҳо 
дар тамоми давраи хизмати давлатӣ бояд 

барномаҳо таҳия гардад, то ки дониши онҳо 
ҷавобгӯи талаботи замон бошад ва онҳо 
дорои малакае бошанд, ки барои истифо-
даи технологияи навовар тақозо мегардад. 
Аз ин рӯ, метавон ба хулосае омад, ки оид 
ба банақшагирии рушди ҳайат дар раванди 
идоракунии давлатӣ намудҳои зерини таҳсил 
заруранд:

-таҳси лоти ибтидоӣ: шинос наму-
дани шахсони нав ба хизмати давлатӣ 
қабулгардида бо талабот ва ӯҳдадориҳои 
вобаста ба мансаб, расмиёт ва вазифаҳои 
воҳидҳои сохторӣ, стандартҳои фаъолият, 
аризишҳо ва муқаррароти мақомоти давлатӣ 
ва воҳидҳои сохтории он;  

- р у ш д и  м а л а к аи  и дора к у нӣ  б ар о и
мансабҳои гуногун дар самти идоракунии 
давлатӣ.

Таҳсилоти касбӣ, ки ба интиқоли донишу 
малакаи касбӣ ва техникӣ нигаронидашу-
да, барои кор ҷорӣ намудани расмиёт ва 
равандҳои нави пешбининамудаи санадҳои 
қонунгузорӣ заруранд.  

Ташкили таҳсил ва омузиш ба зим-
маи инҳо низ гузошта мешавад: 
-роҳбарияти мақомоти давлатӣ, ки сиёса-
ти таҳсили ҳамин мақомро муайян меку-
нанд ва нақшаи таҳсилро дар асоси вазифа
ва арзишҳои ҳамин мақоми давлатӣ таҳия
менамояд; 

-роҳбарони воҳидҳои с охторие ,  ки
салоҳият ва эҳтиёҷотро барои таҳсили 
кормандони худ муайян менамоянд, раванди 
тахсилро ҳамоҳанг месозанд, худашонро на-
зорат менамоянд;

- кормандоне, ки ҳамчунин масъулиятро
ба ӯҳда мегиранд, то ин ки бо усули нисбатан 
самарабхш фоида ба даст оранд ва бо хатми 
таҳсил нерӯи худро тақвият бахшанд. 

Шаҳзод АЛИЗОДА,
магистрант

ОМӮЗИШ ВА РУШДИ 
ЊАЙАТИ КАДРӢ

Дар тамоми қаламрави ҷумҳурӣ 
баҳисобгирии оморӣ, бояд ҳатмӣ, 
пурра ва бе нуқсон амалӣ гар-
дад. Мақомоти давлатӣ дар ин 
бобат ва ҳамчунин ҷиҳати ба 
стандартҳои байналхалқӣ мутобиқ 
будани ҳисоботи муҳосибавӣ бояд 
тадбирҳои зарурӣ андешад. 

Эмомалӣ РАҲ МОН

Б а  ҳ а м а г о н 
маъ лу м  ас т,  к и 
б а р ӯ й х а т г и р и и 
а ҳ о л ӣ  в а  ф о н -
д и  м а н з и л  я ке 
аз чорабини ҳои 
м у ҳ и м м и  с иё с ӣ 
ва умумиҷа ҳонӣ 

буда тибқи пешниҳоди Созмони Миллали 
Муттаҳид ва Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон 
“Дар бораи барӯйхатгирии аҳолӣ” ҳар 
даҳ сол як маротиба баргузор мегардад. 
Мувофиқи он бо Фармони Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 сентябри со-
ли 2019, таҳти №1356, санаи баргузории 
барӯйхатгирии аҳолӣ ва фонди манзили 
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1 то 15 октябри 
соли 2020 муқаррар гардид. Мавриди зикр аст, 
ки масъалаи баргузории барӯйхатгирии аҳолӣ 
ва фонди манзили Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 
соли 2020 дар Паёми солонаи Асосгузори 
сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Пре-
зиденти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон 26 декабри соли 2019, таъкид 
гардида буд. Бояд қайд намуд, ки баруйхат-
гирии аҳолӣ чорабинии муҳимми давлатию 
сиёсӣ арзёбӣ гардида, натиҷаҳои он маҳз ба-
рои таҳияи стратегияю барномаҳои миллӣ 

ва минтақавӣ, баҳодиҳии вазъи демографию 
иҷтимоии аҳолӣ, сатҳи некуаҳволии мамлакат 
нақши муҳим дорад.

Аз ҷониби Агентии омор дар ҳамкорӣ 
бо мақомоти маҳаллии омор дар шаҳру 
ноҳияҳо, мақомоти иҷроияи ҳокимияти 
давлатӣ дар маҳалҳо, намояндагии Хази-
наи нуфуси Созмони Миллали Муттаҳид 
ва дигар вазорату идораҳо ҷиҳати дар сатҳи 
баланд гузаронидани барӯйхатгирии аҳолӣ 
ва фонди манзили Ҷумҳурии Тоҷикистон 
дар соли 2020, чораҳои зарурӣ андешида 
шуда буд.

Ҷи ҳ ат и  и ҷ р о и  б а н д и  6 9  На қ ш а 
чорабиниҳои Паёми Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз 
26 декабри соли 2019 “Дар бораи самтҳои 
асосии сиёсати дохилию хориҷии ҷумҳурӣ” 
Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон бо мақсади дар сатҳи баланд 
гузаронидани маъракаи муҳимми сиёсӣ 

барӯйхатгирии аҳолӣ ва фонди манзили 
Ҷумҳу рии Тоҷикистон дар соли 2020, 
чораҳои зарурӣ андешида, як қатор корҳоро 
ба сомон расонидааст. Дар ин давра аз тара-
фи мутахассисони соҳа “Дастур ба мақомоти 
маҳаллии омор дар бораи тартиб додани 
рӯйхати биноҳо (хонаҳои истиқоматӣ ва 
ғайриистиқоматӣ бо назардошти ҳуҷраҳо 
(квартираҳо)) дар маҳалҳои шаҳрӣ ва деҳот, 
барои гузаронидани барӯйхатгирии аҳолӣ 
ва фонди манзили Ҷумҳурии Тоҷикистон 
дар соли 2020” ва “Дастурамал дар бораи 
тартиб додани рӯйхати биноҳо (хонаҳои 
истиқоматӣ ва ғайриистиқоматӣ бо назар-
дошти ҳуҷраҳо (квартираҳо) дар биноҳои 
бисёрҳуҷрадор) дар маҳалҳои шаҳрӣ ва 
деҳот” омода карда шуда, мавриди истифода 
қарор дода шуд. 

Диловар НАЗАРОВ, 
магистрант 

ТАРТИБИ ГУЗАРОНИДАНИ БАРӮЙХАТГИРИИ 
АЊОЛӢ ВА ФОНДИ МАНЗИЛ

Ҳ а м а с о л а 
5 - у м и  д е -
к а б р  р ӯ з и 
у му миҷа ҳонии 
в о л о н т ё р о н 
қ а й д  к а р -
д а  м е ш а в а д . 
Ф а ъ о л и я т и 
в о л о н т ё р ӣ , 

фаъолия тӣ бошарафу х айрхоҳона 
ба ҳ ри обод иву пешрафти д иёр ва 
ҷомеа мебошад . 

Тавассу ти фаъолияти волонтёрӣ мо, 
ҷавонон ҳиси ватандӯстию мардонагӣ ва 
дӯстию рафоқатро меомӯзем. Фаъолияти 
волонтёрӣ фаъолияти пурсамари ҷавонони 
босаодату адолатпеша ба ҳисоб меравад. 
Мактаб, оила,  ҳ амдигарфа ҳмӣ, дӯстӣ, 
хайрхоҳи, ватандӯстӣ ва садҳо арзишҳои 
дигари зиндагӣ ба мафҳуми волонтёрӣ 
тавъим мебошанд.

Маҳз бо ташаббуси фаъолияти волонтёрӣ 
мо, ҷавонон тавонистем, ҳам дар ҷомеа, ҳам 
дар оила ва ҳам байни дӯстони худ мавқеи 
хешро пайдо намоем ва истеъдоду малакаи 
худро нишон диҳем.

Бо дастгирии  бевоситаи Асосгузори 
сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои муаззами 
миллат, Ҷаноби Олӣ муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон фаъолияти волонтёрӣ барои руш-
ди малакаҳои зеҳнӣ, инкишофи маънавӣ, 
рушди истеъдодҳо, анҷом додани амалҳои 
хайрхоҳона ва ба ин васила тарбия намудани 
ҷавонон  ва барои соҳибтахассус гаштани 
онҳо соли 2013 Қонун “Дар бораи фаъоли-
яти волонтёрӣ” қабул гардид.

Дар асоси ин қонун имрӯз дар тамоми 

муассисаҳои миёна, олии касбӣ, мақомотҳо 
ва кумитаҳои давлатӣ волонтёрон фаъолият 
доранд. 

Бояд гуфт ин намуди фаъолият барои тар-
бияи ҷавонон заминаҳои мусоидро фароҳам 
меоварад. Онҳоро дар роҳи ватандӯстию 
хештаншиносӣ, меҳанпарварию накӯкорӣ 
тарбия менамояд. Ин фаъолият имкон 
медиҳад , ки ҷавонон бо некӯкорӣ миёни 
ҷомеа нуфузу мартабаи хешро пайдо на-
моянд.

Барои ман ҳамчун як ҷавон ин фаъоли-
ят барои такмил ёфтану рушд кардан за-
минаи мусоид фароҳам овардааст. Маҳз 
фаъолияти пурсамари волонтёрӣ буд , ки 
ман дар форуму конфренсияҳои давлатӣ 
ва байналмилалӣ иштирок кардам. Пеш аз 
ҳама маҳз тавассути фаъолияти волонтёрӣ 
ман дар баромад ҳои Асосгузори сулҳу 
ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Прези-
денти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон иштирок ва суханронӣ 
кардам.

Пешвои миллат муҳтарам Эмома лӣ 
Раҳмон гуфтаанд: “Шумо ҷавонони фаъоли 
мамлакат бояд ташаббус ва неруи созандаи 
худро беш аз пеш ба манфиати рушди мил-
лат ва давлат равона сохта, кӯшиш намоед, 
ки дар ҷомеа мавқеи арзандаро соҳиб гар-
дед, неруи эҷодиву илмӣ ва ташаккури соза-
ндаву бунёдкории худро пайваста густариш 
диҳед”. Пас, мо, ҷавонони саодатмандро 
мебояд баҳри пешрафт ва гулгулшукуфоии 
ин Ватани биҳиштосо саҳми арзандаи хешро 
гузорем.

Гулшанбону НОСИРЗОДА, 
донишҷӯи курси 1-уми 

факултети дипломатия ва сиёсат

ВОЛОНТЁРЇ МОРО 
РУШД МЕДИЊАД



1515Сарвар ва миллатСарвар ва миллат 15№8 (10) 
26 ноябри соли 2020 

Аз саҳифаҳои таърих нахуст 
рӯзи 16 ноябри соли 1994 дар 
вазъияти тантанавӣ дар хусуси 
шурӯъ ба иҷрои вазифа Прези-
денти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
ба халқи Тоҷикистон савганд ёд 
намуд, ки тамоми ҳастиву фаъо-
лияти хешро барои рушду пе-
шрафти давлати Тоҷикистон, 
таъмини шароити арзандаи 
зиндагонии ҳар фард, ҳифзи 
сарзамин, истиқлолияти сиё-
сиву иқтисодӣ ва фарҳангии 
кишвар мебахшад. 

Гузашти солҳо собит намуд, ки 
дарвоқеъ Асосгузори сулҳу ваҳдати 
миллӣ - Пешвои миллат, Президен-
ти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон дар натиҷаи амалӣ 
сохтани сиёсати бобарор, хирадман-
донаву дурандешонаи хеш бо дарна-
зардошти манфиатҳои миллӣ барои 
рушду пешрафти тамоми соҳаҳои 
ҳаёти ҷамъиятӣ хизматҳои беназир-
ро анҷом дод. Ин ҳама сулҳ, ваҳдат, 
ободӣ, рушд, амният, ҷовидонагии 
давлати миллии мо натиҷаи заҳмату 
талошҳои Пешвои миллат муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон ва марҳилаи 
муҳимми тақдирсози таърихи на-
вини халқи тоҷик мебошад.

Ба хотири арҷгузорӣ ва эҳтиром 
ба мансаби олии давлатӣ - Прези-
денти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун 
рамзи садоқат ба Ватан, Президент 

ва миллат, Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷ и к ис то н  б о  назардо ш т и 
таҷрибаи байналмилалӣ ва воқеияти 
ҳаёти ҳуқуқии Тоҷикистон лоиҳаи 

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон оид 
ба ворид намудани илова ба Қонуни 
Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи 
рӯзҳои ид”-ро ба баррасии Маҷлиси 

намояндагони Маҷлиси Олии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод 
намуд. Дар лоиҳаи пешниҳодшуда 
масъалаи ба рӯзҳои ид илова на-
мудани таҷлили Рӯзи Президен-
ти Ҷумҳурии Тоҷикистон санаи 
16 ноябр пешбинӣ шуд. Ҳамин 
тариқ, лоиҳаи мазкур 14 марти 
соли 2016 аз ҷониби Маҷлиси 
намояндагони Маҷ лиси Олии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон қабул гар-
дида, Маҷлиси Миллии Маҷлиси 
Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон он-
ро 15 апрели соли 2016 ҷонибдорӣ 
намуд.

Аз соли 2016 мардуми шараф-
манди тоҷик Рӯзи Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистонро ҳамчун 
ҷашни фархунда, чун рамзи садоқат 
ба Президент, садоқат ба Ватан 
таҷлил менамоянд. 

Воқеан, хизматҳои шахсияти бе-
назир муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
дар бунёди давлати миллии тоҷик, 
барқарории ҳокимияти сиёсии 
давлатӣ ва истиқлолият, пешгирии 
хатари нобудшавии миллат, хомӯш 
намудани оташи ҷанги дохилӣ 
ва барқароркунандаи сохтори 
фалаҷгардидаи ҳокимият хеле бу-
зург аст. 

Музаффар ТУРСУНЗОДА, 
магистрант

Дар  т ӯл и  ҳ а з о р сол а ҳо 
китобхонаҳо муассисае бу-
данд, ки ба категорияҳои гу-
ногуни истифодабарандаго-
ни иттилоот хизматрасонӣ 
мекарданд. 

Яке аз дастовардҳои пешраф-
ти илмӣ - техникӣ дар марҳалаи 
кунунии рушди ҷомеа таъсиси 
китобхонаҳои электронӣ мебо-
шад, ки дар тамоми ҷаҳон, аз ҷумла 
дар Тоҷикистон торафт паҳн ме-
гарданд. Тибқи маълумотҳо ҳоло 
шумораи онҳо зиёда аз 700 ададро 
ташкил дода, дар бахши иттилоо-
тии интернетӣ низ китобхонаҳои 
электронӣ мавҷуданд , ки аз он 
муштариён самаранок истифода 
менамоянд.

Китобхонаи электронӣ ин як 
падидаи нав буда, ба китобхонаҳои 
анъанавӣ мухолифат надоранд 
ва дар дохили хизматрасониҳои 
библиографӣ ва иттилоотии ки-

тобхона ҷой гирифтааст. 
Асоси ҳама гуна иттилоотонӣ 

дар ҷомеа мавҷудияти як қатор 
захираҳои гуногуни иттилоотӣ 
ва имкони истифодаи табақаҳои 
васеи ҷомеа мебошад. 

Дар бештари ҳолат ҳо му та-
хассисон ба он боваранд , ки 
китобхонаҳои рақамӣ метаво-
нанд ,  ба сифати китобхонаи 
анъанавӣ дар шароити муосир 
хизмат намояд, яъне китобхонаи 
электронӣ дар заминаи куллан 
нави техникӣ ва технологӣ, аз 
ҷумла: компютерҳо ва дастгоҳҳои 
дигар, таъминоти барномавӣ, 
л и н г в и с т и к ӣ ,  в о с и т а ҳ о и 
телекоммуникатсионӣ, захираҳои 
иттилоотӣ, компютерҳои шабакавӣ 
ва ғайра татбиқ мегарданд. 

Китобхонаи электронӣ як ша-
кли нисбатан мустақил ва оянда-
дори мавҷудияти китобхонаҳо 
дар ҷомеаи иттилоотӣ мебошад, 
ки ба иҷрои вазифаҳои китобхо-
наи анъанавӣ ва ғайрианъанавӣ 

дар заминаи бунёдии техникӣ ва 
технологӣ, аз ҷумла технологияҳои 
нави иттилоотӣ, компютерҳо ва 
дастгоҳҳои перифералӣ нигаро-
нида шудааст. 

Китобхонаҳои электронӣ ни-
сбат ба китобхонаҳои анъанавӣ 
афзалиятҳои назаррас доранд. 
Бартарии асосии онҳо дар он аст, 
ки қобилияти комил барои амали-
созии принсипи дастрасии омма 
ба ҳама корбарон, новобаста аз 
ҷойгиршавии иттилоот ва истеъ-
молкунандагони он, дастрасӣ до-
рад.  

А фз а л и я т ҳ о и  к и то б х о н а и 
электронӣ пеш аз баландшавии 
назарраси сифати хизматрасониҳо, 
кам гардонидани та лабот ба 
биноҳои китобхона, вақти кори 
шабонарӯзӣ, аз ҷумла тавассути 
интиқоли электронии ҳуҷчатҳо, 
таъсири мусбӣ ба рушди низоми 
соҳаи маориф, тағйири мусбӣ дар 
табиат, мундариҷа ва шароити 
кории кормандони китобхона ва 
ғайра нигаронида шудааст. Албат-
та, ҳамаи ин хусусиятҳо танҳо дар 
сурати мавҷуд будани заминаҳои 
дахлдори моддӣ-техникӣ, ба зудӣ 
ташаккул меёбанд ва амалӣ карда 
мешаванд.

Аз ин ҷиҳат, китобҳои элек-
трониро метавон ҳамчун оми-
ли асосии татбиқи барномаи 

машҳури ЮНЕСКО «Маълумот 
барои ҳама» арзёбӣ кард. Ғайр 
аз ин, китобҳои электронӣ им-
кон медиҳанд , ки дарки прин-
сипи дастрасии умумӣ ба таври 
куллӣ васеъ карда шуда, дастрасии 
ҳамаҷонибаи тамоми маълумоти 
ҷаҳонӣ барои аҳолии сайёра ба-
рои истеъмолкунандагон пешбинӣ 
карда шавад.

Им р ӯ з ҳ о  в а з и ф а и  та бд и л 
додани Тоҷикистони муосир 
ба идораку нии элект ронӣ аз 
барномаҳои Консепсияи «Та-
шаккули ҳукумати электронӣ дар 
Чумҳурии Тоҷикистон» (Қарори 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 
№1174 аз 5 ноябри соли 2003) 
бармеояд ва он тақозо менамояд, 
ки аз дастовардҳои раванди илмию 
техникӣ ва татбиқи мусоиди он 
истифода гардад.

Р у ш д и  м и н б а ъ д а и 
китобхонаҳо - ин идомаи ҷараёни 
ф е ҳ р и с т н и го р и и  эл е к т р о н ӣ 
ва рақамигардонии ҳ у ҷ чат ҳо 
маҳсуб гардида, ба таҳаввулот, 
ҳамзистӣ, ҳамкорӣ, мукаммалсозӣ, 
му т та ҳ идсози и ҳ амаҷонибаи 
к и т о б х о н а ҳ о и  а н ъ а н а в ӣ  в а 
э л е к т р о н ӣ ,  ҳ а м о ҳ а н г с о з ӣ , 
ҳамкорӣ, ҳамгироӣ дар сат ҳи 
м а ҳ а л л ӣ ,  м и н та қ а в ӣ ,  м и л л ӣ 
ва байна лмила лӣ,  истифодаи 
манбаъҳои иттилоотии шабакавӣ, 

рафъи вобас тагӣ аз  вақт ва 
омилҳои ҷуғрофӣ, беҳтар кардани 
сифати хизматрасониҳо равона 
шудааст ва барои ворид гардидан 
ба равзанаи ягона мусоидат мена-
мояд. 

Бо дарназардошти татбиқи 
ҳ амаҷонибаи раванд и элек-
троникунонии китобхонаҳои 
анъанавӣ пешниҳод мегардад:

1. Модернизатсияи тиҷорати 
китобхонаҳо тавассути паҳнкунии 
васеи усулҳои таъсис ва фаъолияти 
китобхонаҳои электронӣ;

2 .  Б е ҳ т а р  к а р д а н и 
хизматрасониҳои библиографӣ ва 
иттилоотӣ ба хонандагон та-
васс ути истифодаи захираҳои 
ватанӣ ва ҷаҳонии китобҳои 
электронӣ; 

3. Фаъолсозии технологияҳои на-
ви иттилоотӣ дар амалияи кори 
китобхонаҳои ватанӣ; 

4. Татбиқи васеи миқёси ме-
тодологияе,  ки барои истифо-
даи  з а х ир а ҳ о и  и т т и л о о т ии 
китобхонаҳои электронӣ таҳия 
гардидаанд.

Манучеҳри МИРЗОМУРОД, 
магистрант

САДОЌАТ БА ПРЕЗИДЕНТ

АФЗАЛИЯТЊОИ 
КИТОБХОНАИ ЭЛЕКТРОНӢ
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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 

«Мега-принт»
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

1. Мудири кафедраи идоракунии давлатӣ 
ва худидоракунӣ – 1 ҷой, маоши вазифавӣ 
шартномавӣ.

2. Мудири кафедраи идоракунии молияи 
давлатӣ – 1 ҷой, маоши вазифавӣ шартномавӣ.

3. Мудири кафедраи идоракунии захираҳои 
инсонӣ – 1 ҷой, маоши вазифавӣ шартномавӣ.

4. Мудири кафедраи ҳуқуқи маъмурӣ ва 
хизмати давлатӣ – 1 ҷой, маоши вазифавӣ 
шартномавӣ.

5. Мудири кафедраи психология ва сотси-
ологияи идоракунӣ – 1 ҷой, маоши вазифавӣ 
шартномавӣ.

6. Мудири кафедраи таҳлили иқтисодӣ ва 
омор – 1 ҷой, маоши вазифавӣ шартномавӣ.

7. Мудири кафедраи илмҳои табиатшиносӣ 
ва риёзӣ – 1 ҷой, маоши вазифавӣ 
шартномавӣ.

8. Мудири кафедраи менеҷмент – 1 ҷой, 
маоши вазифавӣ шартномавӣ.

9. Мудири кафедраи дипломатия ва 
муносибатҳои байналмилалӣ – 1 ҷой, маоши 
вазифавӣ шартномавӣ.

10. Мудири кафедраи ҳуқуқи байналмилалӣ 
– 1 ҷой, маоши вазифавӣ шартномавӣ.

11. Мудири кафедраи сиёсатшиносӣ ва 
робита бо ҷомеа – 1 ҷой, маоши вазифавӣ 
шартномавӣ.

1 2 .  Муд и р и  к а ф ед р а и  ҳ у қ у қ  в а 
ҳуқуқшиносии муқоисавӣ – 1 ҷой, маоши 
вазифавӣ шартномавӣ.

13. Мудири кафедраи технологияи 
иттилоотӣ ва амнияти иттилоотӣ – 1 ҷой, 
маоши вазифавӣ шартномавӣ.

14. Мудири кафедраи фалсафа ва фанҳои 
гуманитарӣ – 1 ҷой, маоши вазифавӣ 
шартномавӣ.

15. Мудири кафедраи забони тоҷикӣ 
ва ҳуҷҷатнигорӣ – 1 ҷой, маоши вазифавӣ 
шартномавӣ.

16. Мудири кафедраи забонҳои хориҷӣ – 1 
ҷой, маоши вазифавӣ шартномавӣ.

17. Профессори кафедраи забонҳои 
хориҷӣ – 1 ҷой, маоши вазифавӣ шартномавӣ.

18. Профессори кафедраи та ҳлили 
иқтисодӣ ва омор – 1 ҷой, маоши вазифавӣ 
шартномавӣ.

19. Профессори кафедраи идоракунии 
молияи давлатӣ – 1 ҷой, маоши вазифавӣ 
шартномавӣ.

20. Дотсенти кафедраи фалсафа ва 
фанҳои гуманитарӣ – 1 ҷой, маоши вазифавӣ 
шартномавӣ.

21. Дотсенти кафедраи забонҳои хориҷӣ – 
1 ҷой, маоши вазифавӣ шартномавӣ.

22. Дотсенти кафедраи идоракунии давлатӣ 
ва худидоракунӣ – 1 ҷой, маоши вазифавӣ 

шартномавӣ.
23. Дотсенти кафедраи психология ва 

сотсиологияи идоракунӣ – 1 ҷой, маоши 
вазифавӣ шартномавӣ.

24. Дотсенти кафедраи менеҷмент – 1 ҷой, 
маоши вазифавӣ шартномавӣ.

25. Дотсенти кафедраи идоракунии 
захираҳои инсонӣ – 1 ҷой, маоши вазифавӣ 
шартномавӣ.

26. Дотсенти кафедраи таҳлили иқтисодӣ 
ва омор – 1 ҷой, маоши вазифавӣ шартномавӣ.

27. Дотсенти кафедраи сиёсатшиносӣ ва 
робита бо ҷомеа – 1 ҷой, маоши вазифавӣ 
шартномавӣ.

28. Муаллими калони кафедраи забонҳои 
хориҷӣ – 3 ҷой, маоши вазифавӣ шартномавӣ.

29. Муаллими калони кафедраи идораку-
нии давлатӣ ва худидоракунӣ – 1 ҷой, маоши 
вазифавӣ шартномавӣ.

30. Муаллими калони кафедраи идораку-
нии молияи давлатӣ – 1 ҷой, маоши вазифавӣ 
шартномавӣ.

31. Муаллими калони кафедраи фалсафа ва 
фанҳои гуманитарӣ – 2 ҷой, маоши вазифавӣ 
шартномавӣ.

32. Муаллими калони кафедраи таҳлили 
иқтисодӣ ва омор – 1 ҷой, маоши вазифавӣ 
шартномавӣ.

33.  Асс ис тен т и каф ед раи ҳ у қу қи 
байналмиалӣ – 2 ҷой, маоши вазифавӣ 
шартномавӣ.

34. Ассистенти кафедраи забони тоҷикӣ 
ва ҳуҷҷатнигорӣ – 2 ҷой, маоши вазифавӣ 
шартномавӣ.

35. Ассистенти кафедраи дипломатия ва 
муносибатҳои байналмилалӣ – 3 ҷой, маоши 
вазифавӣ шартномавӣ.

36. Ассистенти кафедраи фалсафа ва 
фанҳои гуманитарӣ – 1 ҷой, маоши вазифавӣ 
шартномавӣ.

37. Ассистенти кафедраи забонҳои хориҷӣ 
– 7 ҷой, маоши вазифавӣ шартномавӣ.

38. Ассистенти кафедраи идоракунии 
давлатӣ ва худидоракунӣ – 1 ҷой, маоши 
вазифавӣ шартномавӣ.

39. Ассистенти кафедраи психология ва 
сотсиологияи идоракунӣ – 1 ҷой, маоши 
вазифавӣ шартномавӣ.

40. Ассистенти кафедраи менеҷмент – 3 
ҷой, маоши вазифавӣ шартномавӣ.

41. Ассистенти кафедраи ҳуқуқи маъмурӣ 
ва хизмати давлатӣ – 3 ҷой, маоши вазифавӣ 
шартномавӣ.

42. Ассистенти кафедраи идоракунии 
захираҳои инсонӣ – 3 ҷой, маоши вазифавӣ 
шартномавӣ.

43. Ассистенти кафедраи технологияи 

иттилоотӣ ва амнияти иттилоотӣ – 2 ҷой, 
маоши вазифавӣ шартномавӣ.

44. Ассистенти кафедраи ҳуқуқ ва 
ҳуқуқшиносии муқоисавӣ – 1 ҷой, маоши 
вазифавӣ шартномавӣ.

45. Ассистенти кафедраи идоракунии 
молияи давлатӣ – 1 ҷой, маоши вазифавӣ 
шартномавӣ.

46. Ассистенти кафедраи сиёсатшиносӣ 
ва робита бо ҷомеа – 1 ҷой, маоши вазифавӣ 
шартномавӣ.

БАРОИ ИШТИРОК ДАР ОЗМУН 
ҲУҶҶАТҲОИ ЗЕРИН ПЕШНИҲОД 
КАРДА МЕШАВАНД:

- ариза ба унвони роҳбари муассиса;
- варақаи (анкетаи) баҳисобгирии кадрҳо;
- шарҳи ҳол;
- нусхаи диплом;
- 4 адад расми 3х4 ва 2 адад расми 4х6;
- нусхаи дафтарчаи меҳнатӣ;
- нусхаи шиноснома;
- маълумотнома аз мақомоти андоз дар бораи 

даромад ва амволи шахсӣ;
- нусхаи РМА (рақами мушаххаси андозсупо-

ранда);
- маълумотнома аз ҷойи истиқомат;
- маълумотнома оид ба вазъи саломатӣ шакли 

038; 
- нусхаи суғуртаи иҷтимоӣ (СИН);
- маълумотнома (справка - объективка);
 - маълумотнома дар бораи доғи судӣ надоштан;
- номгӯи корҳои илмӣ бо тасдиқи роҳбари му-

ассисаи илмӣ.

БАРОИ ИШҒОЛКУНАНДАГОНИ 
ВАЗИФАИ МУДИРИ КАФЕДРА

- таҳсилоти олии касбӣ, ихтисоси ба ВАЗИ-
ФАИ ишғолшаванда мувофиқ, ки иҷрои самараноки 
вазифаҳои ВАЗИФАИ мудири кафедраро таъмин 
карда метавонад;

- 5 сол собиқаи меҳнатии дахлдор;
- доштани унвони илмӣ; 
- дониш ва малакаи роҳбарӣ, идоракунӣ, 

банақшагирии раванди кор ва кор бо тобеон.

БАРОИ ИШҒОЛКУНАНДАГОНИ 
ВАЗИФАИ ПРОФЕССОРИ КАФЕДРА

- таҳсилоти олии касбӣ, ихтисоси ба ВАЗИ-
ФАИ ишғолшаванда мувофиқ, ки иҷрои самараноки 
вазифаҳои ВАЗИФАИ профессории кафедраро 
таъмин карда метавонад;

- доштани унвони (доктор) профессор; 
- дониш ва малакаи роҳбарӣ, идоракунӣ, 

банақшагирии раванди кор ва кор бо тобеон.

БАРОИ ИШҒОЛКУНАНДАГОНИ 
ВАЗИФАИ ДОТСЕНТ 

- таҳсилоти олии касбӣ, ихтисоси ба ВАЗИ-
ФАИ ишғолшаванда мувофиқ, ки иҷрои самара-
ноки вазифаҳои ВАЗИФАИ дотсенти кафедраро 
таъмин карда метавонад;

- 3 сол собиқаи меҳнатии дахлдор;
- доштани унвони илмӣ; 
- дониш ва малакаи роҳбарӣ, идоракунӣ, 

банақшагирии раванди кор ва кор бо тобеон.

БАРОИ ИШҒОЛКУНАНДАГОНИ 
ВАЗИФАИ МУАЛЛИМИ КАЛОН

- таҳсилоти олии касбӣ, ихтисоси ба ВАЗИ-
ФАИ ишғолшаванда мувофиқ, ки иҷрои самара-
ноки вазифаҳои муаллими калонро таъмин карда 
метавонад;

- 3 сол собиқаи меҳнатии дахлдор;
- малакаи хуби муошират бо аҳли ҷомеа, аз 

ҷумла маҳорати ба роҳ мондани ҳамкорӣ ҳангоми 
татбиқи манфиатҳои давлатӣ.

БАРОИ ИШҒОЛКУНАНДАГОНИ 
ВАЗИФАИ МУАЛЛИМ 
(АССИСТЕНТ)

- таҳсилоти олии касбӣ, ихтисоси ба ВАЗИ-
ФАИ ишғолшаванда мувофиқ, ки иҷрои самара-
ноки вазифаҳои муаллими калонро таъмин карда 
метавонад;

- малакаи хуби муошират бо аҳли ҷомеа, аз 
ҷумла маҳорати ба роҳ мондани ҳамкорӣ ҳангоми 
татбиқи манфиатҳои давлатӣ.

СУРОҒАИ ҚАБУЛИ ҲУҶҶАТҲО

Шаҳри Душанбе, кӯчаи Саид Носир-33, 
тел: 224-89-45, www.apa.tj
Ҳуҷҷатҳои довталабон дар давоми 21 
рӯз баъди нашри расмии эълон дар 
рӯзномаҳои даврӣ қабул карда мешавад.

МУАССИСАИ ДАВЛАТИИ «АКАДЕМИЯИ 
ИДОРАКУНИИ ДАВЛАТИИ НАЗДИ 

ПРЕЗИДЕНТИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН» 
БАРОИ ИШЃОЛИ ВАЗИФАЊОИ ХОЛИИ

ЗЕРИН ОЗМУН ЭЪЛОН МЕНАМОЯД

ЭЪЛОН


