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Насли истиқлолу сулњу вањдатем,
Пайравони Пешвои миллатем.

Ҳамватанони азиз!
Муҳтарам аъзои Маҷлиси миллӣ ва 

вакилони Маҷлиси намояндагон!
Паёми Президенти мамлакат ба 

мақоми олии қонунбарори кишвар 
дар соли барои марду ми шарифи 
Тоҷикистон воқеан таърихӣ – сиюмин 
солгарди истиқлолу озодии Ватани ази-
замон пешниҳод мегардад.

Тавре ки кулли ҳамватанони азизи 
мо, инчунин, ҳар яки шумо – вакилони 
муҳтарам ва ҳозирини гиромӣ медонед, 
соли 2020 барои сокинони сайёра, аз 
ҷумла Тоҷикистони мо яке аз солҳои аз 
ҳар лиҳоз вазнин буд.

Дар натиҷаи паҳн шудани бемории 
сироятии коронавирус ва вобаста ба 
он, босуръат паст рафтани фаъолнокии 
иқтисодӣ ва афзоиши бесобиқаи бекорӣ 
вазъияти сайёра боз ҳам печида гардида, 
ба буҳрони бисёр шадиди иқтисодиву 
молиявӣ ва иҷтимоӣ рӯ ба рӯ омад.

Имрӯз дар дунё амалан давлат ва 
соҳае нест, ки аз таъсири буҳрон эмин 
монда бошад.

Мувофиқи арзёбии коршиносони 
байналмилалӣ чунин буҳрони шадиду 
фарогир дар сад соли охир бори аввал 
ба миён омада, боиси таназзули ҷиддии 
иқтисодиёти ҷаҳон гардид.

П а й о м а д ҳ о и  п а н д е м и я  б а 
иқтисодиёти кишварҳои ҷа ҳон, аз 
ҷумла ба рушди иқтисоди миллӣ, буҷети 
давлатӣ, гардиши савдои хориҷӣ, қурби 

асъори миллӣ, инчунин, ба фаъолия-
ти корхонаҳои саноативу муассисаҳои 
хизматрасонии мо низ таъсири манфии 
худро расонида истодаанд.

Яъне мо соли 2020 дар вазъияти бо-
шиддати иқтисодиву молиявии ҷаҳонӣ 
фаъолият карда, бо вуҷуди мушкилоти 
пешомада, ҷиҳати пешгирӣ намудани 
пайомадҳои буҳрон ва ҳифзи амнияти 
иқтисодии мамлакат як қатор чораҳои 
фавриро роҳандозӣ кардем.

Дар навбати аввал, бо дарназардошти 
коҳиш ёфтани даромади буҷет, афзоиши 
талаботи маблағгузорӣ, пеш аз ҳама, ба 
соҳаҳои иҷтимоӣ, аз ҷумла тандурустӣ 
ва дигар хароҷоти пешбининашуда 
буҷети давлатиро барои соли 2020 
бознигарӣ карда, ба нишондиҳандаҳои 
қисми даромад , хароҷот ва касри он 
тағйироти дахлдор ворид намудем.

Аз ҷумла ба соҳаи тандурустӣ барои 
хариди доруворӣ ва таҷҳизоти тиббӣ, 
бунёди беморхонаҳои муваққатӣ ва 
дастгирии кормандони тиб аз буҷети 
давлат 1 миллиарду 600 миллион сомонӣ 
маблағҳои иловагӣ равона карда шуданд.

Дар кишвар барои табобати пурра ва 
саривақтии шахсони гирифтори бемо-
рии сироятии КОВИД – 19 беш аз 30 

беморхона бо 7000 кат ва 5400 нафар 
табибону кормандони тиббӣ сафарбар 
гардиданд.

Илова бар ин, дар 92 муассисаи 
тиббӣ 16 ҳазор кат омода карда шуд.

Бо мақсади дастгирии гурӯҳҳои осе-
бпазири ҷомеа ва соҳибкорони ватанӣ 
тибқи Фармони Президенти мамла-
кат аз 5 июни соли 2020 сабукиҳои 
зиёди андозиву қарзӣ ва имтиёзу 
ҷубронпулиҳо ба маблағи умумии беш 
аз 450 миллион сомонӣ пешниҳод карда 
шуданд.

Илова бар ин, дар соли 2020 аз 
ҷониби ташкилотҳои қарзии кишвар 
ҷиҳати коҳиш додани таъсири пандемия 
ба зиёда аз 260 ҳазор нафар муштариён 
ба маблағи 2 миллиарду 300 миллион 
сомонӣ имтиёзҳои вобаста ба қарздорӣ 
пешниҳод гардида, ба соҳибкорони 
истеҳсолӣ 4 миллиард сомонӣ қарз до-
да шуд, ки ин нишондиҳанда нисбат ба 
соли 2019–ум ду фоиз зиёд мебошад.

Барои беҳтар намудани шароити 
иҷтимоии аҳолӣ аз 1 –уми сентябри со-
ли 2020 нафақа, музди меҳнати корман-
дони ташкилоту муассисаҳои буҷетӣ ва 
стипендияҳо 15 фоиз, маоши кормандо-
ни мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва хизматчиё-

ни ҳарбӣ 10 фоиз зиёд гардида, нафақаи 
гурӯҳи маъюбоне, ки ба нигоҳубин ниёз 
доранд, 50 фоиз зиёд карда шуд.

Б о  м а қ с а д и  ҳ и ф з и  а м н и я т и 
озуқавории кишвар ва афзун намудани 
ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти худӣ майдо-
ни кишти асосӣ ва такрории зироатҳои 
кишоварзӣ дар масоҳати даҳҳо ҳазор 
гектар афзоиш дода шуд.

Бо вуҷуди таъсири манфии омилҳои 
зикршуда, дар натиҷаи амалӣ гарди-
дани тадбирҳои таъхирнопазир аз 
ҷониби Ҳукумати кишвар устувории 
нишондиҳандаҳои макроиқтисодӣ таъ-
мин гардида, дар самти беҳтар намудани 
сатҳу сифати зиндагии аҳолӣ тамоюлҳои 
мусбат нигоҳ дошта шуданд.

Иқтисодиёти кишвар дар соли 2020-
ум 4,5 фоиз афзоиш ёфта, ҳаҷми маҷмӯи 
маҳсулоти дохилӣ ба 82,5 миллиард 
сомонӣ баробар гардид.

Дар ин давра 9,7 фоиз афзоиш ёфтани 
ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ, 
кишоварзӣ 8,8 ва гардиши савдои 
хориҷӣ 0,8 фоиз, аз ҷумла содирот 
дар ҳаҷми 19,8 фоиз заминаи рушди 
иқтисоди кишварро ба вуҷуд овард.

(Давомаш дар саҳ.2-9)
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Х у с у с а н ,  и с т е ҳ с о л и 
маҳсулоти озуқа нисбат ба соли 
2019-ум 28,3 фоиз афзоиш ёфт, 
ки ба беҳтар таъмин гардидани 
бозори дохилӣ бо маҳсулоти 
истеҳсоли ватанӣ мусоидат 
намуд.

Б а  с о ҳ а ҳ о и  г у н о г у н и 
иқтисоди миллӣ дар ҳаҷми 
умумии беш аз 5,4 миллиард 
сомонӣ сармояи хориҷӣ, аз 
ҷумла 1,3 миллиард сомонӣ сар-
мояи мустақими хориҷӣ ҷалб 
карда шуд.

Соли гузашта 300 коргоҳу 
корхонаи нави саноатӣ бо беш 
аз 6500 ҷойи корӣ, 157 муасси-
саи таҳсилоти миёнаи умумӣ 
ва биноҳои иловагӣ барои 63 
ҳазор нафар хонанда, 108 муас-
сисаи тиббӣ ва ба масоҳати беш 
аз 1,2 миллион метри мураббаъ 
манзили истиқоматӣ сохта, ба 
истифода дода шуданд.

Дар ин давра зиёда аз 193 
ҳазор ҷойи кори доимӣ ва 
мавсимӣ ташкил карда шуда, 
даромади пулии аҳолӣ 10 фоиз 
афзоиш ёфт.

Пасандозҳо дар низоми бон-
кии кишвар дар соли 2020 –ум 
17,2 фоиз афзуда, 11,4 миллиард 
сомониро ташкил карданд, ки 
ин гувоҳи зиёд шудани дарома-
ди аҳолӣ ва эътимоди мардум ба 
ташкилотҳои қарзӣ мебошад.

Соли 2020 дар сар о са -
ри к ишвар 18300 иншоо -
ти ис теҳсолӣ,  и ҷтимоӣ ва 
ф а р ҳ а н г и и  б а  и с т и қб ол и 
ҷашни сисолагии истиқлол 
банақшагирифташуда, ки бе-
штари онҳо иншооти соҳаҳои 
маориф, тандурустӣ ва варзиш 
мебошанд , бунёд ва ба исти-
фода супорида шуда, бо ҳамин 
роҳ даҳҳо ҳазор ҷойи нави корӣ 
муҳайё карда шуданд.

Бо истифода аз фурсат, ба 
хурду бузурги Тоҷикистон, аз 
ҷумла ба соҳибкорону шахсони 
саховатманд барои фаъолияти 
софдилона ба хотири ободиву 
пешрафти Ватани маҳбубамон 
миннатдории самимӣ баён ме-
намоям.

Соли 2020–ум, ҳамчунин, бо 
рӯйдодҳои басо муҳимму хо-
тирмони худ ба таърихи давлат-
дории миллии мо ворид гардид.

Дар ин сол мо ҷашнҳои 5500 
– солагии Саразми бостонӣ 
ва 700 – солагии Камоли 
Хуҷандиро дар асоси қарори 
созмони бонуфузи байналмила-
лии ЮНЕСКО таҷлил кардем.

Ҳ амчу нин, бо иштироки 
фаъолонаи халқи азизамон со-

ли гузашта ду чорабинии бисёр 
муҳимми сиёсӣ, якум – интихо-
боти вакилони Маҷлиси намо-
яндагон, маҷлисҳои маҳаллии 
вакилони халқ ва дуюм – инти-
хоботи Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар фазои сулҳу 
оромӣ, суботи комили сиёсӣ ва 
ваҳдати миллӣ баргузор гардид.

В обас та ба та ҳ аввулот и 
бос у ръат и ҷа ҳони имрӯ за 
в а  таъ с и р и  ма н ф и и  о н ҳ о 
Ҳукумати мамлакатро зарур 
аст, ки фаъолияти худро дар 
самти муқовимат ба таҳдиду 
буҳронҳо, ташаккули имкони-
ят у захираҳои молиявии ба 
рушд нигаронидашуда, таъ-
мин намудани гуногунсамтии 
иқтисодиёт, густариши раванди 
рақамикунонӣ, дастрасии мо-
лиявию дастгирии соҳибкорӣ, 
ҳалли масъалаҳои иҷтимоии 
аҳолии кишвар, омодагӣ ба 
пайомадҳои тағйирёбии иқлим 
ва гузариш ба иқтисоди «сабз» 
тақвияти бештар бахшад.

Я ъ н е  д а р  ш а р о и т и 
зудтағйирёбанда ва вазъи шид-
датноки ҷаҳони муосир мо бо-
яд , қабл аз ҳама, ба иқтидору 
имкониятҳои дохилии кишвар 
такя карда, барои рушди усту-
вори иқтисодӣ, ҳифзи амнияти 
озуқаворӣ ва ҳимояи салома-
тии шаҳрвандон боз ҳам беш-
тар талош намоем.

Дар ин самт, пеш аз ҳама, за-
рур аст, ки дар соли 2021 исти-
фодаи самараноки имкония-
ту захираҳои мавҷуда, ба кор 
андохтани иқтидорҳои нав ва 
фаъол гардонидани иқтидорҳои 
амалкунанда, ҷалби сармояи 
ватаниву хориҷӣ тақвият бах-
шида, дар ин замина иҷрои 

нишондиҳандаҳои пешбини-
шуда, хусусан, доир ба афзоиши 
маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ дар 
сатҳи на камтар аз 7 фоиз ва 
ҳалли проблемаҳои рӯзмарраи 
аҳолӣ таъмин карда шавад.

Вакилони муҳтарам!
Дар ҳафт соли охир ҳаҷми 

у м у м и и  д ар о ма д и  б у ҷ е т и 
давлатӣ аз 14,6 миллиард со-
монии соли 2014 то 23,6 мил-
лиард сомонӣ дар соли 2020 
афзоиш ёфт.

С о л и  2 0 2 0  ҳ и с с а и 
х а р о ҷ о т и  с о ҳ а ҳ о и 
иҷти моӣ дар ҳаҷ ми 
у м у м и и  х а р о ҷ о т и 
буҷети давлатӣ ба 50 
фоиз баробар гардид.

Бо вуҷуди ин, масъалаҳои 
г у з а р и ш и  п у р р а  б а 
стандартҳои байналмилалии 
ҳисоботи молиявӣ ва низоми 
маблағгузории электронӣ, аз 
ҷумла низоми хариди электро-
нии давлатӣ то ҳанӯз ҳал нагар-
дидаанд ва мо дар ин самт аз 
талаботи замона қафо монда 
истодаем.

Б о  м а қ с а д и  т а н з и м и 
м у н о с и б а т ҳ о  д а р  с а м т и 
п е ш б у рд и  б а ҳ и с о б г и р и и 
муҳосибӣ ва ҷалби сармояи 
мустақим ба вазоратҳои мо-
лия, саноат ва технологияҳои 
н а в ,  Ку м и т а и  д а в л а т и и 
сармоягузорӣ ва идораи амво-
ли давлатӣ, Кумитаи андоз ва 
дигар мақомоти назоратӣ су-
пориш дода мешавад, ки барои 
ҷорӣ намудани стандартҳои 
б а й н а л м и л а л и и  ҳ и с о б о т и 
молиявӣ ва аз аудити ҳарсолаи 
ҳатмӣ гузаштани субъектҳои 

дорои манфиати умум ва ди-
гар с убъект ҳои хоҷагидорӣ 
чораҳои бетаъхир андешанд.

Қ о б и л и  з и к р  а с т ,  к и 
дороиҳои низоми бонкӣ аз 
311 миллион сомонии соли 
2000–ум ба беш аз 26 миллиард 
сомонӣ дар соли 2020 расонида 
шуданд.

Дар соли сипаришуда аз 
ҷониби ташкилотҳои қарзӣ ба 
соҳаҳои гуногуни иқтисоди 
кишвар қариб 10 миллиард 
сомонӣ қарз дода шуд , ки ни-
сбат ба соли 2019–ум 4,6 фоиз 
зиёд мебошад.

Вале ин нишондиҳанда ба-
рои расидан ба ҳадафҳои руш-
ди кишвар қонеъкунанда нест.

Зикр бояд кард , ки ҳанӯз 
ҳам нокифоя будани ҳаҷми 
қарздиҳӣ ба соҳаҳои иқтисоди 
миллӣ,  низоми с усти идо -
ракунии корпоративӣ, зиёд 
будани хавфҳои амалиётӣ ва 
қарзӣ, боқӣ мондани қарзҳои 
ғайрифаъол ,  кофӣ набуда-
ни ҷалби сармоя ба низоми 
бонкӣ ва таъсиси намояндагии 
бонкҳои хориҷӣ ҷиҳати беҳтар 
н а м уд а н и  м а б л а ғ г у з о р и и 
ко рх о на ҳ о и  и с те ҳ с ол ӣ  аз 
ҷумлаи камбудиҳое мебошанд, 
ки бояд ҳарчи зудтар бартараф 
карда шаванд.

Аз ин лиҳоз, Бонки миллӣ 
санад ҳои меъёрии ҳуқуқии 
дахлдорро бо дарназардошти 
таҷрибаи муосири ҷаҳонӣ ба 
талабот мутобиқ сохта, раван-
ди идоракунии корпоративи-
ро дар ташкилотҳои қарзии 
молиявӣ ва тадриҷан афзоиш 
додани сармояи ойинномавии 
онҳоро таъмин намояд.

Дар ин раванд , бояд якҷо 

бо ташкилот ҳои қарзӣ оид 
ба беҳтар намудани сифати 
дороиҳои низоми бонкӣ, афзо-
иш додани пешниҳоди қарзҳои 
дарозмуддат ба соҳибкорони 
истеҳсолӣ ва фаъол намуда-
ни низоми рейтинги миллӣ 
барои ташкилотҳои қарзӣ ва 
ширкатҳои суғурта тадбирҳои 
зарурӣ андешида шаванд.

Б о н к и  м и л л ӣ  в а 
ташкилотҳои қарзӣ барои ба 
низоми бонкӣ ҳарчи бештар 
ҷалб кардани сармояи дохи-
ливу хориҷӣ бо роҳандозии 
те х н ол о г и я ҳ о и  м ол и я в и ю 
инноватсионӣ васеъ намуда-
ни хизматрасониҳои бонкӣ ва 
дар ин замина якҷо бо вазорату 
идораҳои дахлдор пурра ҷорӣ 
кардани амалиёти ғайринақдӣ, 
аз ҷумла ҷиҳати аз байн бурда-
ни омилҳои инсонӣ ҳангоми 
ҳисоббаробаркуниҳои пулӣ бо 
аҳолӣ ҳамаи чораҳои заруриро 
амалӣ намоянд.

Беҳтар гардонидани фазои 
сармоягузориву соҳибкорӣ ва 
ҷалби сармояи мустақим ба-
рои таъмин намудани рушди 
устувори иқтисоди миллӣ яке 
аз самтҳои афзалиятноки сиё-
сати иқтисодии мо ба ҳисоб 
меравад.

Бинобар ин, роҳбарони Ку-
митаи давлатии сармоягузорӣ 
ва идораи амволи давлатӣ, ди-
гар вазорату идораҳо, раисо-
ни вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо 
вазифадоранд , ки фаъолияти 
худро оид ба ҷалби сармояи 
мустақим, боз ҳам беҳтар гар-
донидани фазои сармоягузорӣ 
ва рушди соҳибкорӣ, бахусус, 
ҷи ҳ ати ҷорӣ кардани рас-
миёти электронии баррасӣ 
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ва пешниҳоди иҷозатномаҳо, 
ҳ у ҷ ҷ ат ҳ о и  и ҷ оз атд и ҳ ӣ  в а 
сертификатҳо барои фаъолия-
ти соҳибкорӣ ва дар ин раванд 
бартараф намудани омилҳои 
субъективӣ густариш диҳанд.

Ба мақомоти зикршуда супо-
риш дода мешавад, ки минбаъд 
барасмиятдарории фаъолияти 
сармоягузориро тавассути пур-
ра ҷорӣ намудани низоми элек-
трониву рақамӣ амалӣ созанд 
ва фаъолияти марказҳои хиз-
матрасониро ба соҳибкорону 
сармояг у зорон дар ша ҳ ру 
ноҳияҳои кишвар ба роҳ мо-
нанд.

Дар шароити кунунӣ рушди 
технологияҳои рақамӣ шарти 
асосии рақобатнокии иқтисодӣ 
ба шумор меравад.

Та т б и қ и  б а р н о м а ҳ о и 
қ а б ул н а м уд а и  м о  б а р о и 
г у з а ш т а н  б а  и н  р а в а н д 
қонеъкунанда нестанд ва зарур 
аст, ки чораҳои ба ташаккули 
шароит барои тақвияти соҳаи 
рақамикунонӣ мусоидаткунан-
да андешида шаванд.

Бо мақсади таҳкими асосҳои 
институтсионалии иқтисоди 
рақамӣ, рушди инфрасохтори 
иттилоотиву коммуникатсионӣ 
дар тамоми қа ламрави ки-
швар, рақамикунонии соҳаҳои 
иқтисоди миллӣ ва вусъатбах-
шии раванди амалӣ намуда-
ни “ҳукумати электронӣ” ба 
Ҳукумати мамлакат ва сохтору 
мақомоти дахлдор супориш до-
да мешавад, ки доир ба таъсис 
додани Агентии инноватсия 
ва технологияҳои рақамии на-
зди Президенти Тоҷикистон 
чораҷӯӣ намоянд.

Илова бар ин, бо мақсади 
фароҳам овардани шароити 
мусоид барои ҷалби сармо-
яи шаҳрвандон ба иқтисоди 
миллӣ пешниҳод менамоям, 
ки соли ҷорӣ дар Ҷумҳурии 
То ҷ и к и с т о н  б и н о б а р 
қонунигардонии маблағҳо ва 
дигар дороиҳо афв гузаронида 
шавад.

Ба Ҳукумати мамлакат супо-
риш дода мешавад, ки вобаста 
ба татбиқи пешниҳоди мазкур 
санад ҳои дахлдори меъёрии 
ҳуқуқиро таҳия ва қабул намо-
яд.

Инчу нин, барои аз байн 
бу рдани ҳолат ҳои санҷиши 
ғайриқону нӣ ё да холат ба 
фаъолияти сармояг узорону 
соҳибкорон Кумитаи давлатии 
сармоягузорӣ ва идораи амво-
ли давлатиро зарур аст, ки якҷо 
бо вазорату идораҳои марбута 
дар муҳлати кӯтоҳтарин лоиҳаи 

санади меъёрии ҳуқуқии дах-
лдорро таҳия ва ба Ҳукумати 
мамлакат пешниҳод созад.

Вазорати молия вазифадор 
карда мешавад, ки якҷо бо ди-
гар вазорату идораҳо таҳияи 
лоиҳаи Кодекси андозро дар 
таҳрири нав бо дарназардошти 
сабук гардонидани пешбурди 
фаъолияти соҳибкорӣ, баху-
сус, соҳибкории истеҳсолӣ ба 
анҷом расонида, то моҳи март 
ба Ҳукумат пешниҳод намояд.

Ҳукумати мамлакат бахши 
хусусиро дар «Стратегияи мил-
лии рушд барои давраи то соли 
2030» ҳамчун нерӯи пешбаран-
даи рушди босуботи иқтисодӣ, 
воситаи асосии таъмин кардани 
ҳадафҳои миллӣ ва дар ин за-
мина муҳайё намудани шароит 
ҷиҳати зиндагии арзандаи мар-
дум муайян кардааст.

Дар раванди хусусигардонии 
моликияти давлатӣ ва амали-
созии лоиҳаҳои инфиродии 
таҷдиди сохтори субъектҳои 
инҳисори табиӣ ва корхонаҳои 
азими давлатӣ то 90 фоизи 
дороиҳои давлатӣ ба бахши 
хусусӣ дода шуданд.

Дар натиҷаи дастгирии пай-
вастаи давлату Ҳукумат ҳоло 
ба хши хус усӣ бомаром ин-
кишоф ёфта, имрӯз саҳми он 
дар маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ 
беш аз 70 фоиз, дар таъмини 
аҳолӣ бо ҷойи корӣ 68 фоиз ва 
даромадҳои андозӣ ба буҷети 
давл ат 80 фоизро ташк ил 
медиҳад.

Ҳоло барои рушди соҳаҳои 
м у х т а л и ф и  и ҷ т и м о и в у 
иқтисодии кишвар 70 лоиҳаи 
давлатии сармояг у зорӣ ба 
маблағи у му мии қариб 40 
миллиард сомонӣ татбиқ шуда 
истодааст.

Танҳо дар соли 2020–ум 29 
созишномаи сармоягузории 
давлатӣ ба маблағи 10 милли-
ард сомонӣ ба имзо расонида 
шуд , ки барои беҳтар наму-
дани ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, 
х и з м ат р а с о н и ҳ о и  т и б б ӣ , 
бунёди иншооти соҳаи мао-
риф, рушди деҳот, сохтмону 
барқарорсозии роҳ ҳо ва ин-
шооти энергетикӣ равона гар-
дидааст.

Аз соли 2013 то имрӯз аз 
ҷониби Ҳукумати мамлакат бо 
ширкатҳои ватаниву хориҷӣ 17 
созишнома оид ба сармоягузо-
рии мустақим ба имзо расонида 
шудааст, ки дар доираи онҳо 
15 корхонаи нави истеҳсолӣ 
ба маблағи умумии зиёда аз 10 
миллиард сомонӣ бунёд гарди-
да, беш аз ҳафт ҳазор нафар со-

кинони мамлакат бо ҷойи кори 
доимӣ таъмин карда шудаанд.

Дар робита ба ин, зару р 
аст, ки корҳо дар самти бунё-
ди корхона ҳои мета ллу ргӣ, 
маъдантозаку нӣ, исти х роҷ 
ва то маҳсулоти ниҳоӣ кор-
к ард  нам уд ан и  ме та л л ҳ о и 
ранга ва қиматба ҳо, рушди 
саноати мошинсозӣ, нассоҷӣ, 
хӯрокворӣ ва дорусозӣ вусъат 
бахшида шаванд.

Ҳозирини гиромӣ!
Баъди ба даст овардани 

соҳибистиқлолӣ сиёсати дав-
лат дар соҳаи саноат комилан 
тағйир ёфта, таваҷҷуҳи асосӣ ба 
тақвияти истеҳсолот ва соди-
роти маҳсулоти тайёр бо роҳи 
ворид намудани технологияҳои 
нав, истифодаи ҳарчи бештари 
манбаъҳои ашёи хоми маҳаллӣ, 
коркарди пурраи он ва истифо-
даи васеи захираҳои меҳнатӣ 
равона карда шуд.

Дар натиҷа танҳо дар панҷ 
соли охир дар дохили кишвар 
ба маблағи умумии беш аз 44 
миллиард сомонӣ маҳсулоти 
ивазкунандаи воридот истеҳсол 
карда шуд ,  к и боиси хеле 
коҳиш ёфтани вобастагии бо-
зори истеъмолӣ аз маҳсулоти 
воридотӣ гардид.

Бо мақсади тадриҷан 
зиёд кардани ҳаҷ ми 
истеҳсоли маҳсулоти 
саноатии рақобатнок 
мо саноатику нонии 
босуръати кишварро 
ҳадафи чоруми миллӣ 
эълон намудем.

Д а р  р о б и т а  б а  и н ,  б а 
в а з о р а т ҳ о и  с а н о а т  в а 
технологияҳои нав, тандурустӣ 
ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ ва Ку-
митаи давлатии сармоягузорӣ 
ва идораи амволи давлатӣ 
с упориш дода мешавад , ки 
бо мақсади таъмин намудани 
рушди саноати дорусозӣ ва 
омода кардани мутахассисони 
дорои малакаи баланди исти-
фодаи технологияҳои муосири 
дорусозӣ тадбирҳои фаврӣ ва 
мушаххас андешанд.

То ҷ и к и с т о н  д о р о и 
за х ира ҳои б ойи маъдани-
ву ғайримаъданӣ, аз қабили 
м е т а л л ҳ о и  с и ё ҳ ,  р а н г а , 
қиматба ҳо, нодир, санг ҳои 
худҷило ва ороишӣ, ангишт 
ва монанди инҳо мебошад , ки 
ҳаҷми тасдиқшудаи онҳо садҳо 
миллиард сомониро ташкил 
медиҳад.

Имрӯз дар Тоҷикистон беш 

аз 600 кон ва 800 зуҳурот кашф 
ва омӯхта шудааст, ки дорои 
зиёда аз 60 навъи ашёи хоми 
маъданиву ғайримаъданӣ мебо-
шад.

Ҳол о  ҳ а ма г ӣ  2 7  ф о и з и 
захираҳои зикршуда истихроҷ 
ва коркард шуда истодааст, ки 
чунин ҳолат барои расидан ба 
ҳадафи чоруми стратегии мо 
қонеъкунанда нест.

Бинобар ин, зарур аст, ки 
Саридораи геология корҳоро 
дар самти омӯзиши геологӣ, 
гузаштан ба стандартҳои бай-
налмилалии ҳисоби захираҳо, 
истифода, азнавбарқароркунӣ 
ва ҳ ифзи за х ира ҳои ашёи 
минера лӣ,  ин чу нин,  назо -
рати раванд ҳои х атарноки 
геологӣ ва мониторинги обҳои 
зеризаминӣ тақвият бахшад.

Ҷи ҳ ат и  р у ш д и  с а н оат и 
маъдан ва дигар соҳаҳои са-
ноати коркард ба Саридораи 
геология якҷо бо вазорат у 
идораҳои марбу та супориш 
дода мешавад , ки дар асоси 
таҳлили захираҳо ва дараҷаи 
омӯзиши геологии онҳо лоиҳаи 
Б а р н о м а и  д а в л ат и и  р у ш -
ди соҳаи геологияро барои 
солҳои 2021 – 2030 таҳия ва 
ба Ҳукумати кишвар пешниҳод 
намоянд.

Сол и  1 9 9 1  д ар  к и ш вар 
ҳамагӣ 358 корхонаи саноатӣ 
ба қайд гирифта шуда буд.

Танҳо соли 2020–ум 300 
корхонаву коргоҳ ҳои нави 
саноатӣ бо зиёда аз 6500 ҷойи 
корӣ сохта, ба истифода дода 
шуданд.

Дар натиҷа соли гузашта шу-
мораи корхонаҳои саноатӣ ба 
2274 расида, тибқи ҳадафҳои 
муайянгардида дар ҳафт соли 
оянда ба зиёда аз 3500 расони-
да мешавад, яъне беш аз 54 фо-
из афзоиш меёбад.

А з ин ли ҳоз,  роҳбарони 
В а з о р а т и  с а н о а т  в а 
технологияҳои нав, дигар ва-
зорату идораҳо, вилоятҳо ва 
шаҳру ноҳияҳо вазифадор кар-
да мешаванд , ки бо мақсади 
татбиқи бемайлони саноати-
кунонии босуръати кишвар 
мушкилоти ҷойдоштаи соҳаро 
давра ба давра ҳаллу фасл на-
моянд.

В а з о р а т ҳ о и  р у ш д и 
иқтисод ва савдо, саноат ва 
технологияҳои нав, маориф ва 
илм дар самти ташкили низо-
ми самараноки тайёр намуда-
ни мутахассисон ва бозомӯзии 
онҳо дар дохил ва хориҷи ки-
швар, инчунин, оид ба таъсиси 
маҷмааҳои саноатии илмӣ, аз 

ҷумла паркҳои инноватсиониву 
технологӣ чораҷӯӣ намоянд.

Б о ин мақсад ,  ҳ амасола 
шумораи донишҷӯён ва мута-
хассисоне, ки ба муассисаҳои 
таълимии хориҷи кишвар барои 
таҳсил ва такмили ихтисос фи-
ристода мешаванд, ду баробар 
зиёд карда шавад.

Д а р  д а в р а и 
с оҳ и б и с т и қ л ол и и  к и ш в ар 
ҷиҳати ҳалли мушкилоти соҳаи 
энергетика ва рушди он 34 
лоиҳаи давлатии сармоягузорӣ 
ба маблағи 57,2 миллиард 
сомонӣ амалӣ карда шудааст.

Ҳоло дар ин самт боз 17 
лоиҳаи давлатии сармоягузорӣ 
ба маблағи 16,4 миллиард 
сомонӣ татбиқ гардида исто-
дааст.

Дар ин давра зиёда аз 2000 
мегаватт иқтидорҳои нав ба кор 
андохта, ҳаҷми истеҳсоли нерӯи 
барқ аз 17 миллиард киловатт – 
соати соли 1991 ба 21 миллиард 
киловатт – соат дар соли 2019 
афзоиш дода шуд.

Ҳукумати Тоҷикистон азм 
дорад, ки бо мақсади дар оян-
даи наздик таъмин намудани 
ис тиқлоли энергетикӣ,  бо 
нерӯи барқ пурра қонеъ сохта-
ни талаботи аҳолӣ ва иқтисоди 
миллӣ бунёду таҷдиди як сил-
сила иншооти хурду бузурги 
ҳаётан муҳимро вусъат бахшад.

Ҳоло ба маблағи умумии 11,3 
миллиард сомонӣ корҳо оид 
ба таҷдиди нерӯгоҳҳои барқи 
обии «Норак», «Сарбанд», 
«Қайроққум» ва дар доираи 
лоиҳаи «КАСА – 1000» сох-
тмони хатҳои интиқоли барқи 
500 – киловолта ва зеристгоҳҳо 
идома дошта, бунёди нерӯгоҳи 
барқи обии «Себзор» дар 
ноҳияи Роштқалъаи Вилояти 
Мухтори Кӯҳистони Бадахшон 
оғоз гардидааст.

Соли ҷорӣ нерӯгоҳи барқи 
обии “Сарбанд” ба маблағи 
беш аз 1,5 миллиард сомонӣ 
пурра таҷдид гардида, ба исти-
фода супорида мешавад, ки бо 
иқтидори 270 мегаватт, яъне аз 
иқтидори имрӯзааш 110 мега-
ватт зиёд фаъолият хоҳад кард.

Инчунин, соли ҷорӣ сохтмо-
ни хатти интиқоли барқи 500 
– киловолта аз нерӯгоҳи барқи 
обии «Роғун» то зеристгоҳи 
конвертории «Сангтӯда», ки 
имконияти содироти барқро 
зиёд менамояд ва корҳо доир 
ба навсозӣ ҷиҳати кам кардани 
талафоти нерӯи барқ ва ҷорӣ 
намудани низоми муосири 
баҳисобгирии он дар шаҳрҳои 
Ду ш а н б е ,  Б ох та р,  Кӯл о б, 

ВАТАНДОРЇ ВА ЊИССИ БАЛАНДИ МИЛЛЇ ДОРАД...
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Панҷакент, Истаравшан, Ис-
фара, Конибодом, Бӯстон ва 
ноҳияи Данғара ба маблағи 2,4 
миллиард сомонӣ оғоз мегар-
данд.

Бо вуҷуди ин, дар самти таъ-
мини доимиву устувори нерӯи 
барқ як силсила масъалаҳои 
муҳимми ҳалталаб вуҷуд до-
ранд, ки истифодаи самараноку 
сарфакоронаи барқ аз ҷумлаи 
ҳамин масъалаҳо мебошад.

А з ин рӯ, Вазорати энер-
гетика ва за хира ҳои об ва 
ширкатҳои соҳаро зарур аст, 
ки якҷо бо вазорату идораҳо 
ва дигар сохторҳои марбута 
вобаста ба ҳалли масъалаву 
мушкилоти соҳа, хусусан, дар 
бобати баҳисобгирии истеҳсол 
ва истеъмоли барқ, кам кар-
дани талафот ва истифодаи 
таҷҳизоти барқии каммасраф 
тадбирҳои амалиро роҳандозӣ 
намоянд.

Муҳтарам аъзои Маҷлиси 
миллӣ ва вакилони Маҷлиси 
намояндагон!

Солҳои охир соҳаи роҳу 
нақлиёт низ бомаром рушд на-
муда, дар натиҷа мо ба яке аз 
ҳадафҳои стратегии худ – раҳоӣ 
аз бунбасти коммуникатсионӣ 
ноил гардидем.

Бо ин мақсад , дар солҳои 
соҳибистиқлолӣ дар соҳ аи 
нақлиёти кишвар 53 лоиҳаи 
д а в л а т и и  с а р м о я г у з о р ӣ 
ба маблағи 20,3 миллиард 
сомонӣ амалӣ гардида, беш аз 
2200 километр роҳҳои дорои 
аҳаммияти байналмилалӣ бунёд 
ва ба истифода дода шуданд.

К о р ҳ о и  д а р  с о ҳ а 
а н ҷ о м дод а ш уд а  и м ко н и я т 
фароҳам оварданд , ки мавқеи 
Тоҷикистон дар раддабандии 
ҷа ҳонии сифати роҳ ҳо,  ки 
ҳамасола аз ҷониби таҳқиқоти 
байна лмила лии “Ҳисоботи 
ҷаҳонии рақобатпазирӣ” гуза-
ронида мешавад, дар зарфи ду 
соли охир 20 зина беҳтар гар-
дида, тибқи арзёбии Форуми 
ҷаҳонии иқтисодӣ дар байни 
141 давлати ба таҳқиқот фаро-
гирифташуда зинаи 50–умро 
ишғол намуд.

Дар ин раванд , мо бояд 
солҳои наздик боз зиёда аз 
1500 километр роҳҳои байнал-
милалиро сохта, ба истифода 
супорем.

Имрӯзҳо дар соҳаи нақлиёт 
татбиқи 15 лоиҳаи давлатии 
сармоягузорӣ ба маблағи уму-
мии 8 миллиард сомонӣ идома 
дошта, соли ҷорӣ татбиқи 4 
лоиҳаи давлатии сармоягузорӣ 

ба анҷом мерасад.
Дар доираи онҳо қитъаҳои 

Ду ш а н б е  –  Қи з и л қ а лъ а и 
шоҳроҳи мошингарди Душанбе 
– Бохтар бо харҷи 1,6 миллиард 
сомонӣ, Кӯлоб – Шамсиддин 
Шоҳин ва Шкев – Қалъаихумби 
шоҳроҳи Кӯлоб – Қалъаихумб 
бо арзиши лоиҳавии 780 мил-
лион сомонӣ ва роҳи мошин-
гарди Кӯлоб – Муъминобод ба 
маблағи қариб 250 миллион 
сомонӣ сохта, ба истифода до-
да мешаванд.

Ҷиҳати сохтмону таҷдиди 
инфрасох тори нақлиётиву 
коммуникатсионӣ ва бунёди 
долонҳои транзитии нақлиётӣ 
соли равон татбиқи боз 10 
лоиҳаи давлатии сармоягузорӣ 
ба маблағи умумии 8 миллиард 
сомонӣ оғоз мегардад.

Дар доираи ин лоиҳаҳо сох-
тмони роҳи Обигарм – Ну-
робод , қитъаҳои Қалъаихумб 
– Ванҷи шоҳроҳи Душанбе – 
Қулма, Қизилқалъа – Бохтари 
шоҳроҳи Душанбе – Бохтар, 
роҳ ҳои мошингарди Ҳулбук 
– Темурмалик – Кангурт ва 
Бохтар – Данғара, Хуҷанд – 
Конибодом, сохтмони пулҳо 
аз болои дарёҳои Панҷ дар мав-
зеи Кокули ноҳияи Фархор ва 
дарёи Ғунд дар шаҳри Хоруғ, 
таҷдиди роҳи мошингард ва 
бунёди долонҳои зидди тарма 
дар мавзеи Барсеми ноҳияи 
Шуғнон амалӣ карда мешавад.

Соли ҷорӣ лои ҳ акашии 
роҳҳои мошингарди Данғара 
– Гулистон ва Гулистон – Кӯлоб 
пурра ба анҷом расонида, со-
ли 2022 сохтмони онҳо оғоз 
мегардад.

Вобаста ба ин, вазоратҳои 
нақлиёт, молия ва Кумитаи дав-
латии сармоягузорӣ ва идораи 
амволи давлатиро зарур аст, ки 
дар муҳлатҳои муқарраршуда 
ва бо сифати баланд амалӣ 
гардидани лоиҳаҳои сармо-
ягузории соҳа ва истифодаи 
технологияҳои муосирро таъ-
мин намоянд.

Вазорати нақлиёт бояд якҷо 
бо дигар вазорат у идора ҳо 
т а қ в и я т и  и н ф р а с о х т о р и 
нақлиётӣ, ташаккули долонҳои 
нақлиётии транзитӣ, баромад 
ба бандарҳои баҳрӣ, бунёди 
терминалҳои наздисарҳадӣ ва 
марказҳои логистикиро таъмин 
намояд.

Ҳозирини муҳтарам!
Ти б қ и  та ҳ л и л ҳ о  р у ш д и 

миёнаи солонаи истеҳсоли 
маҳсулоти кишоварзӣ дар да-
воми солҳои 1997 – 2020–ум 

7,3 фоизро ташкил дода, ҳаҷми 
он дар ин давра 5 баробар аф-
зоиш ёфтааст.

Им т иёз ҳ о и  бар о и  ру ш -
д и  с о ҳ а ҳ о и  ч о р в о д о р ӣ , 
п а р а н д а п а р в а р ӣ  в а 
моҳипарварӣ пешниҳодшуда 
ба рушди соҳаҳои зикршуда 
такони ҷиддӣ бахшиданд.

М а с а л а н ,  с о л и  2 0 2 0 
ш у м о р а и  к о р х о н а ҳ о и 
парандапарварӣ ба 181 раси-
да, нисбат ба соли 2017-ум 2,7 
баробар зиёд гардидааст.

Дар соли 2020 истеҳсоли 
гӯшти паранда нисбат ба соли 
2017-ум 4,5 баробар афзуда-
аст ва истеҳсоли тухм қариб як 
миллиард донаро ташкил дода, 
5,5 баробар зиёд шудааст.

Ш у м о р а и  х о ҷ а г и ҳ о и 
моҳипарварӣ соли 2020-ум 
нисбат ба соли 2017-ум 35 фо-
из зиёд шуда, истеҳсоли моҳӣ 
дар давраи муқоисашаванда 2,3 
баробар афзудааст.

Воридоти гӯшт ба ки-
швар аз 10700 тоннаи 
соли 2014 то 180 тон-
на дар соли 2020 коҳиш 
ёфтааст, яъне қариб 60 
баробар кам шудааст.

Ҳаҷми воридоти гӯшти па-
ранда дар соли 2020 нисбат ба 
соли 2017 зиёда аз 3 баробар 
коҳиш ёфтааст.

Соли 2020 нисбат ба соли 
1991 истеҳсоли ғалладонагиҳо 
қариб 5 баробар, картошка 7,7, 
сабзавоту зироатҳои полезӣ 4 
ва мева 3 баробар зиёд шудааст.

Дар давраи соҳибистиқлолӣ 
барои рушди соҳаи кишоварзӣ, 
аз ҷумла бунёду азнавсозии ин-
фрасохтори обрасонӣ, азхудк-
кунии заминҳои нав, беҳтар 
гардонидани ҳолати мелиорати-
вии заминҳо, таъминоти соҳаи 
кишоварзӣ бо техникаи зарурӣ, 
тухмиҳои аълосифат ва дастра-
сии субъектҳои хоҷагидор ба 
маблағгузорӣ 22 лоиҳаи сар-
моягузории давлатӣ дар ҳаҷми 
беш аз 5,4 миллиард сомонӣ 
татбиқ шудааст. Ҳоло дар ки-
швар боз 7 лоиҳаи дигар ба 
маблағи 2,4 миллиард сомонӣ 
амалӣ гардида истодааст.

Д а р  д о и р а и  т а т б и қ и 
барномаҳои соҳавӣ майдони 
боғу токзори кишвар ба беш аз 
200 ҳазор гектар расонида шу-
дааст, ки нисбат ба соли 1991–
ум 2,2 баробар зиёд мебошад.

Я ъ н е  д а р  з а м о н и 
соҳибистиқлолӣ дар кишвар 
зиёда аз 112 ҳазор гектар боғу 

токзори нав бунёд гардидааст, 
ки ҳоло дар ҳифзи амнияти 
озуқавории мамлакат, бо ҷойи 
корӣ таъмин намудани аҳолӣ, 
рушди содирот ва бо ашёи 
хом таъмин кардани саноати 
хӯрокворӣ нақши назаррас бо-
зида истодааст.

Б о ин мақсад ,  минбаъд 
афзоиш додани ис теҳсоли 
маҳсулоти кишоварзӣ бисёр 
муҳим буда, истифодаи сама-
раноки обу заминҳои корам, 
технологияҳои инноватсионӣ 
ва  аг р отех никаи пешраф -
та, аз ҷумла бунёди боғ ҳои 
интенсивӣ бояд таъмин карда 
шавад.

Вобаста ба ин, роҳбарони 
вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо, 
хоҷагиҳои деҳқонӣ, ҳар як ки-
шоварз ва ҳар як оиларо зарур 
аст, ки истифодаи самараноки 
замин, пеш аз ҳама, заминҳои 
наздиҳавлигиву президентӣ, 
за хира кардану истифодаи 
т у хми ҳои аълосифат ва бо 
ҳамин роҳ гирифтани то се 
ҳосилро, махсусан, дар соли 
2021 таъмин намоянд.

Натиҷаи заҳмати софдило-
наи кишоварзон ва чораҳои 
а м а л и н а м уд а и  Ҳу к у м ат р о 
мо имрӯ з дар фар овонии 
маҳсулоти истеҳсоли худӣ ди-
да истодаем.

Бо дарназардошти вазъи 
мураккаби ҷаҳони имрӯза мо 
минбаъд низ бояд тарзе кор ку-
нем, ки ба ҳар гуна мушкилоти 
эҳтимолӣ омода бошем ва нагу-
зорем, ки мардумамон аз нора-
соии маводи ғизоӣ танқисӣ ва 
муҳтоҷӣ кашанд.

Бо мақсади дастгирии дав-
латии кишоварзони мамлакат 
ва таъмини фаровонии бозори 
истеъмолӣ пешниҳод менамо-
ям, ки тамоми кишоварзони 
мамлакат барои як сол, яъне 
соли 2021 аз пардохти андози 
ягонаи замин озод карда ша-
ванд.

Ҳу ку мати кишвар барои 
дарёфти сарчашмаҳои иловагӣ 
барои пӯшонидани манбаи ан-
дози мазкур чораҷӯӣ намояд.

Ҳамзамон бо ин, вазоратҳои 
к ишоварзӣ,  молия,  ру шд и 
иқтисод ва савдо, кумитаҳои 
давлатии сармоягузорӣ ва идо-
раи амволи давлатӣ, идораи за-
мин ва геодезӣ ҷиҳати ҷалби 
сармояи дохилӣ ва хориҷӣ 
барои рушди соҳа, ташкили 
марказҳои логистикӣ ва тибқи 
талаботи бозор ва стандартҳои 
байналмилалии сифат ба роҳ 
мондани коркард, басту банд ва 

содироти маҳсулоти кишоварзӣ 
бояд чораҳои қатъӣ андешанд.

Имрӯ з дар ҷа ҳон соҳ аи 
сайёҳӣ яке аз соҳаҳои пешба-
рандаи иқтисодиёт ва бо суръа-
ти баланд рушдёбанда ба ҳисоб 
меравад.

Бо дарки мавқеи ин соҳа 
дар иқтисоди миллӣ мо рушди 
соҳаи сайёҳиро яке аз самтҳои 
афза лиятнок муайян карда, 
солҳои 2019 – 2021–у мро 
«Солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ 
ва ҳунарҳои мардумӣ» эълон 
намудем.

Таҳлилҳо нишон медиҳанд , 
ки соли 2018 бори нахуст дар 
замони соҳибистиқлолӣ шумо-
раи сайёҳон қариб ба 1 милли-
ону 200 ҳазор нафар расида, 
нисбат ба соли 2017–ум 2,6 
баробар зиёд шудааст.

Дар соли 2019 аз шумораи 
умумии шаҳрвандони хориҷие, 
ки ба Тоҷикистон омадаанд, 1 
миллиону 260 ҳазор нафарашон 
сайёҳон буданд.

Тайи солҳои 2018 – 2020–ум 
дар кишвар 145 ширкати нав 
иҷозатномаи фаъолият гириф-
та, дар ин муддат, дар маҷмӯъ, 
224 ширкат ба бозори сайёҳӣ 
ворид гардид.

Дар заминаи ташаббусҳои 
зикргардида ва имтиёзҳои дар 
ин самт пешни ҳоднамудаи 
Ҳукумати мамлакат фаъолияти 
бахши хусусӣ густариш пайдо 
карда, шумораи меҳмонхонаҳо 
в а  д и г а р  и н ф р а с о х т о р и 
хизматрасонӣ зиёд шуд ва ин 
тадбирҳо ба рушди деҳот, ху-
сусан, дар хатсайрҳои сайёҳӣ 
таъсири мусбат расониданд.

Зарур аст, ки ин раванд боз 
ҳам густариш дода шавад.

Дар ин раванд, Тоҷикистон 
б а  қ а т о р и  д а ҳ  к и ш в а р и 
ҷолибтарин бар ои б озд и-
д и  с а й ё ҳ о н ,  б а  д а ҳ го н а и 
кишварҳои беҳтарини сайёҳии 
пиёдагард ӣ,  ба пан ҷгонаи 
беҳтарин аз рӯи низоми соддаи 
пешниҳоди раводид ва шоҳроҳи 
Помир ба даҳ роҳи зеботари-
ни дунё шомил шуда, пойтахти 
мамлакат – шаҳри Душанбе ба 
даҳгонаи мавзеъҳои бехатар 
аз рӯи таъмини амният ворид 
гардид.

Бо вуҷуди ин ҳама ва бо дар-
назардошти соли ҷамъбастии 
ташаббуси «Солҳои ру ш -
ди деҳот сайёҳӣ ва ҳунарҳои 
марду м ӣ » ,  Ку м и та и  ру ш -
д и сайёҳ ӣ,  д игар сох тору 
мақомоти марбута, аз ҷумла 
р о ҳ б а р о н и  в и л о я т ҳ о  в а 
ша ҳ ру ноҳ ия ҳо вазифадор 
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карда мешаванд , ки доир ба 
афзоиш додани саҳми соҳаи 
сайёҳӣ дар рушди иқтисоди 
кишвар ва ҳалли масъалаҳои 
иҷтимоӣ барои ба меъёрҳои 
байналмилалӣ мутобиқ наму-
дани хизматрасониҳо, дарёф-
ти роҳ ҳои нави ташкили ин-
фрасох тори сайёҳ ӣ,  ҷа лби 
ҳарчи бештари сайёҳони до-
хиливу хориҷӣ, бахусус, руш-
ди сайёҳии дохилӣ чораҳои 
аввалиндараҷа андешанд.

Муҳтарам вакилони халқ!
Ҳалли масъалаҳои иҷтимоӣ, 

яъне соҳаҳои илму маориф ва 
тандурустӣ ҳамеша дар меҳвари 
сиёсати давлату Ҳукумати мам-
лакат қарор дорад.

Соли гузашта дар кишвар 
157 муассисаи таҳсилоти миё-
наи умумӣ, ибтидоӣ, миёнаи 
касбӣ ва синфхонаҳои иловагӣ 
барои 63000 ҷойи нишаст 
бунёд ва ба истифода супори-
да шуданд.

Умуман, аз соли 1991 то ба 
имрӯз дар мамлакат 3020 ин-
шооти соҳаи маориф бо зиёда 
аз 1 миллиону 300 ҳазор ҷойи 
нишаст сохта, ба истифода су-
порида шудааст.

Мо барои беҳтар кардани 
сатҳу сифати таълим дар ҳамаи 
зинаҳои таҳсилот бояд тамоми 
шароити заруриро муҳайё кар-
да, дар ин раванд масъулияти 
падару модар, аҳли ҷомеа ва 
омӯзгоронро боз ҳам баланд 
бардорем.

Дар ин ҷода муассисаҳои 
типи нави замони истиқлол – 
мактабҳои президентӣ ва лит-
сею гимназияҳо пешсаф буда, 
ҳар сол беш аз 97 фоизи хат-

мкунандагони ин муассисаҳо 
сазовори номи дониш ҷӯ и 
муассисаҳои таҳсилоти олии 
кишвар ва хориҷ аз он мегар-
данд.

Вазорати маориф ва ил-
мро зарур аст, ки ташаббусу 
таҷрибаи ин мактабҳоро доир 
ба баланд бардоштани сатҳу 
сифат и таълим дар ҳ амаи 
муассисаҳои таълимии кишвар 
васеъ татбиқ намояд.

Бо мақсади боз ҳам беҳтар 
кардани сифати таълим дар 
Паёми соли гузаштаи Прези-
дент ба Маҷлиси Олӣ солҳои 
2020 – 2040 «Солҳои омӯзиш 
ва рушди фанҳои риёзӣ, дақиқ 
ва табиӣ дар соҳаи илму ма-
ориф» эълон гардиданд ва 
ҷиҳати татбиқи ин ташаббус 
аз ҷониби Ҳукумати мамлакат 
нақшаи чорабини ҳо барои 
солҳои 2020 – 2025 қабул кар-
да шуд.

В а з о рат ҳ о и  м ол и я ,  м а -
о р и ф  в а  и л м ,  А к а де м и я и 
миллии илм ҳо ва вазорат у 
кумитаҳое, ки дар сохтора-
шон муассисаҳои таълимӣ до-
ранд , вазифадор карда меша-
ванд , ки якҷо бо роҳбарони 
вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо 
дар мавриди амалӣ намудани 
қарори зикршуда ба саҳлангорӣ 
р о ҳ  н а д и ҳ а н д  в а  ҷ и ҳ ат и 
таҷҳизонидани кабинет ҳои 
фанҳои риёзиву дақиқ ва табиӣ 
тадбирҳои фаврӣ андешида, аз 
натиҷаи корҳо ба Ҳукумати 
мамлакат гузориш диҳанд.

Илова бар ин, зарур мешу-
морам, ки ба хотири боз ҳам 
бештар ба омӯзиши илмҳои 
риёзиву дақиқ ва табиӣ ҷалб 

кардани наврасону чавонон, 
олимону муҳаққиқон ва устодо-
ну омӯзгорон ҳамасола озмуни 
ҷумҳуриявӣ зери унвони «Илм 
– фурӯғи маърифат» гузарони-
да шавад.

Озмунҳои қаблӣ, аз ҷумла 
«Тоҷикистон – Ватани азизи 
ман» ва «Фурӯғи субҳи доноӣ 
китоб аст» як нуктаи бисёр 
муҳимро собит намуданд: дар 
байни наврасону ҷавонони 
мо истеъдодҳои нодир ба воя 
расида истодаанд , ки мо бояд 
онҳоро ҳамаҷониба дастгириву 
ҳавасманд гардонем.

Умедворам, ки дар озмуни 
навбатӣ истеъдодҳои наврасу 
ҷавон донишу маҳорати хешро 
санҷида, дар оянда барои пе-
шрафти илмҳои риёзиву дақиқ 
ва табиӣ нақши арзишманд ме-
гузоранд.

Бино бар ин,  зару р ас т, 
ки ташкил ва баргузории ин 
чорабинӣ дар сатҳи бисёр ба-
ланд ба роҳ монда, маблағи ба-
рои ҷоизаҳо пешбинигардида 
зиёд карда шавад.

Ҳамчунин, ба Ҳукумати мам-
лакат, Вазорати маориф ва илм, 
Маркази миллии тестӣ, ҳамаи 
сохтору мақомоти давлатӣ, 
аз ҷумла роҳбарони вилоятҳо 
ва шаҳру ноҳияҳо супориш 
дода мешавад , ки ғолибони 
озму н ҳоро аз рӯ и инти хо -
би худашон ба муассисаҳои 
т а ҳ с и л о т и  о л ӣ  б и д у н и 
имтиҳон қабул карда, барои 
ҳавасмандгардонии моддиву 
маънавии омӯзгорон ва пада-
ру модарони онҳо тадбирҳои 
иловагӣ андешанд.

Ҳадафи Роҳбари давлат аз ин 

ташаббусҳо баланд бардоштани 
сатҳи саводу маърифатнокии 
мардум ва дар навбати аввал, 
наврасону ҷавонон, тақвияти 
ҳисси миллӣ, ватандӯстиву 
ватанпарварӣ, ҳувияти миллӣ, 
арҷгузорӣ ва омӯхтани забон, 
таърих , фарҳанги бостонии 
тоҷикон, тавсеаи доираи дони-
шу ҷаҳонбинии илмиву техникӣ 
ва рушди илмҳои дақиқу табиӣ 
дар кишвар мебошад.

Дар бар обари ин,  б ояд 
г уфт, ки яке аз мушкилоти 
асосӣ дар соҳаи маориф нора-
соии муассисаҳои таҳсилоти 
томактабӣ дар аксари шаҳру 
ноҳияҳо мебошад.

Соли гузашта ҳамагӣ 14 му-
ассисаи томактабӣ барои 2520 
кӯдак бунёд гардидааст, ки ин 
нишондиҳанда ба талаботи рӯз 
ҷавобгӯ нест.

А з ин рӯ,  ба роҳбарони 
вазорат ҳои маориф ва илм, 
р у ш д и  и қ т и с од  в а  с а вдо, 
мол и я ,  Ку м и таи  д ав л ат и и 
с а р м о я г у з о р ӣ  в а  и до р а и 
а м в ол и  д а в л ат ӣ ,  ра и с о н и 
вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо 
супориш дода мешавад , ки бо 
ҷалби соҳибкорон ва дигар 
сарчашма ҳои маблағг узорӣ 
ҷиҳати бунёди кӯдакистонҳо ва 
марказҳои инкишофи кӯдакон 
тадбирҳои заруриро роҳандозӣ 
карда, ба ин масъала бисёр 
ҷиддӣ ва бо масъулияти баланд 
муносибат намоянд.

Чунонки борҳо хотирни-
шон карда будам, то замони 
ис т иқлол дар Тоҷик ис тон 
ҳамагӣ 13 муассисаи таҳсилоти 
олии касбӣ бо 69000 донишҷӯ 
фаъолият мекард.

И м р ӯ з  ш у м о р а и 
муассисаҳои таҳсилоти олии 
касбӣ ба 41, донишҷӯён ба 245 
ҳазор ва бо иловаи донишҷӯёне, 
ки дар хориҷи кишвар таҳсил 
мекунанд , ба 285 ҳазор нафар 
расидааст.

Бо вуҷуди ин, таъкид месо-
зам, ки аз ҷониби роҳбарони 
Вазорат и маориф ва илм, 
муассисаҳои таҳсилоти олии 
касбӣ дар масъа лаи қабули 
довталабон ва тарбияи кадрҳо, 
пеш аз ҳама, ба сифат эътибори 
аввалиндараҷа дода шавад.

Вазорати маориф ва илм, 
ҳамчунин, вазифадор карда ме-
шавад, ки дар тамоми зинаҳои 
та ҳсилот – аз муассиса ҳои 
томактабӣ сар карда, то гим-
назияву литсейҳо ва зинаҳои 
дигари таҳсилот ба таври ҳатмӣ 
омӯхтани забонҳои хориҷӣ, 
ма хс усан, забон ҳои русиву 
англисӣ ва технологияҳои ит-
тилоотиро ташкил карда, назо-
рати қатъии сифати таълимро 
дар ин самт ба роҳ монад.

Та ҳ с и л и  ҷ а в о н о н  д а р 
муассисаҳои таҳсилоти олии 
касбӣ ва илмии кишварҳои 
хориҷӣ яке аз ибтикороти 
муҳимми Ҳукумати мамлакат 
дар самти рушди илму маориф 
маҳсуб меёбад.

Ҳоло дар хориҷи кишвар 
зиёда аз 40000 нафар донишҷӯ, 
магистр ва аспирантҳои мо ба 
таълим фаро гирифта шудаанд.

Мо бояд тавассути стипен-
дияи байналмилалии Прези-
денти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
«Дурахшандагон», барномаҳои 
байналмилалӣ ва дигар имконо-
ти мавҷуда таҳсили ҷавонони 
боистеъдодро дар хориҷи мам-
лакат вусъат бахшем.

Б а  х о т и р и 
ҳавасмандгардонии донишҷӯён 
ва муҳаққиқони ҷавон мо соли 
гузашта маблағ ва шумораи ги-
рандагони стипендияи прези-
дентиро хеле зиёд кардем.

Ҳ а м ч у н и н ,  о х и р и  с о -
ли г узашта барои олимону 
омӯзгорони фан ҳои риёзӣ, 
дақиқ ва табиӣ ҷоизаи махсу-
си давлатӣ таъсис дода шуд, ки 
ҳар сол 15 нафар беҳтаринҳо 
метавонанд соҳиби он гарданд.

Б о  м а қс а д и  д а с т г и р и и 
д а в л ат ӣ  в а  т а қ в и я т и  в а -
зъи иҷтимоии донишҷӯёну 
м а г и с т р ҳ о  в а  а с п и р а н т у 
докторант ҳо пешниҳод ме-
намоям, ки стипендияи онҳо 
аз 1–уми сентябри соли 2021 
ба андозаи 30 фоиз зиёд карда 
шавад.

ВАТАНДОРЇ ВА ЊИССИ БАЛАНДИ МИЛЛЇ ДОРАД...
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Тибқи маълумот ҳар сол аз 
институтҳои Академияи мил-
лии илмҳо, академияҳои соҳавӣ 
ва муассиса ҳои та ҳсилоти 
олии касбии кишвар то 500 
нафар омӯзгорон ва олимону 
муҳаққиқон барои табодули 
таҷриба, бозомӯзӣ, таҳсил дар 
зинаҳои магистратура, аспи-
рантура ва докторантура са-
фарбар карда мешаванд , вале 
ин ҳоло ҳам кам аст.

Академияи миллии илмҳо, 
а к а д е м и я ҳ о и  с о ҳ а в ӣ  в а 
муассисаҳои таҳсилоти олии 
касбии кишварро зарур аст, ки 
ба ин масъала дар оянда низ 
диққати аввалиндараҷа диҳанд.

Вобаста ба ин, ба Вазора-
ти маориф ва илм, Академияи 
миллии илм ҳо ва Вазорати 
рушди иқтисод ва савдо супо-
риш дода мешавад , ки ҷиҳати 
ҳарчи бештар ба хориҷи ки-
швар фиристодани ҷавонони 
боистеъдоду лаёқатманд аз рӯи 
равияи илмҳои дақиқ, риёзӣ ва 
табиӣ «Барномаи тайёр карда-
ни кадрҳои ҷавони илмӣ барои 
солҳои 2021 – 2030»–ро таҳия 
карда, дар муддати се моҳ ба 
Ҳукумати мамлакат пешниҳод 
намоянд.

М о  д а р  д а в р о н и 
с оҳ и б и с т и қ л ол и и  к и ш в ар 
поя ҳ о и  мод д и ву  те х н и к ӣ , 
о з м о и ш г о ҳ ӣ  в а  к а д р и и 
муассисаҳои илмии Академи-
яи миллии илмҳоро пайваста 
таҳким бахшида истодаем.

Масалан, агар соли 1991 дар 
зинаи аспирантураи Академи-
яи миллии илмҳо ҳамагӣ 148 
нафар ҷавонон таҳсил карда бо-
шанд, соли 2020 шумораи онҳо 
ба 1200 нафар расида, қариб 8 
баробар зиёд шудааст.

Шумораи аъзои Академияи 
миллии илмҳо низ ду баробар 
зиёд гардидааст.

Олимонро зару р аст,  ки 
корҳои илмиву таҳқиқотиро 
д а р  д о и р а и  с а м т ҳ о е ,  к и 
Ҳукумати мамлакат муайян 
кардааст, вусъат бахшида, дар 
рушди иқтисоди миллии ки-
швар фаъолона саҳм гузоранд.

Дӯстони арҷманд!
Бо дарназардошти он ки 

танду рустӣ яке аз соҳа ҳои 
муҳимтарини иҷтимоӣ мебо-
шад , Ҳукумати Тоҷикистон 
д а р  д а в р о н и  и с т и қ л о л 
маблағгузории соҳаи тандуру-
стиро ҳамасола зиёд карда, то 
2,1 миллиард сомонӣ расони-
дааст.

Дар ин давра зиёда аз 1300 
муассисаи нави тиббӣ бунёд 

га рд и д а ,  қ а р и б  2 5  ҳ а з о р 
кадрҳои дорои маълумоти олӣ 
ва 147 ҳазор нафар кормандо-
ни миёнаи тиббӣ тайёр карда 
шудаанд.

Ҳоло дар соҳаи тандурустии 
кишвар қариб 110 ҳазор нафар 
кормандон фаъолият мекунанд, 
ки аз онҳо 75 ҳазор нафарашон 
табибон ва кормандони миёнаи 
тиббӣ буда, беш аз 68 фоизро 
занон ташкил медиҳанд.

Бо ис тифода аз фу рсат, 
ба ҳамаи кормандони соҳаи 
тандурустӣ, махсусан, ба та-
бибон ва ҳамшираҳои шафқат, 
ки дар шабу рӯзҳои авҷи бе-
мории сироятии коронавирус 
ба савганди касбии худ содиқ 
монда, барои табобати мардуми 
Тоҷикистон софдилона заҳмат 
кашиданд ва ҷони ҳазорон на-
фар ҳамватанонамонро аз марг 
наҷот доданд, бори дигар сипо-
су миннатдории самимӣ баён 
менамоям.

Ҳамчунин, ба кулли соки-
нони кишвар, ки дар чунин 
давраи душвору вазнин са-
бру та ҳ аммул нишон дода, 
ба воҳимаву таҳлука наафто-
данд , баръакс, муттаҳид шуда, 
эҳтирому иззати ҳамдигарро 
ба ҷо оварданд , табибон ва 
оила ҳои он ҳоро дас т гирӣ 
карданд ва баробари Ҳукумат 
заҳмат кашиданд , инчунин, 
ба соҳибкорони ватандӯст ва 
дигар шахсони саховатпеша, 
ки ба муассисаҳои тандурустӣ, 
табибон ва оилаҳои камбизоат 
бо таҷҳизоти тиббӣ, доруворӣ 
ва маводи ғизоӣ кумак расони-
данд, сипоси бепоён мегӯям.

Мо имрӯз шукрона мекунем, 
ки аз оғози моҳи январ дар ки-
шварамон бемории сироятии 
КОВИД – 19 аз байн рафтааст.

Лекин ин чунин маънӣ надо-
рад, ки мо ба саломатии худ ва 
атрофиёнамон бепарвоӣ зоҳир 
намоем, балки чун пештара бо-
яд ҳушёр бошем, ба қоидаҳои 
беҳдошти шахсиву ҷамъиятӣ 
эът ибори ҷид д ӣ д и ҳем ва 
ҳамдигарро эҳтиёт кунем.

Дар соли 2020 аз ҳисоби 
маблағҳои буҷетӣ ба-
рои муассисаҳои тиббӣ 
дар  ҳа ҷ ми  қ ар и б  1 
м и л л и а р д  с о м о н ӣ 
т а ҷ ҳ и з о т и  з ар у р ӣ , 
доруворӣ ва маводи 
муҳофизатӣ харидорӣ 
карда шуд.

Дигар самти афзалиятноки 
соҳаи тандурустӣ ба талаботи 
замони муосир мутобиқ гардо-
нидани шароити муассисаҳои 
тиббӣ мебошад.

Бо ин мақсад ,  дар соли 
2020–ум 108 иншооти нави 
тандурустӣ бунёд ва 283 ин-
шоот аз таъмири асосӣ баро-
варда шуд.

Таҳлилҳо нишон медиҳанд , 
ки солҳои охир сироятёбӣ бо 
барангезандагони ҳар г уна 
бемориҳо ба яке аз мушкило-
ти асосии соҳаи тандурустӣ 
табдил ёфтааст.

А з  и н  л и ҳ оз ,  Ва з о рат и 
тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии 
аҳолиро зарур аст, ки масъалаи 
таъсиси Маркази ҷумҳуриявии 
микробиология ва вирусши-

н о с и р о  м а в р и д и  о м ӯ з и ш 
қарор дода, пешниҳодҳои ху-
дро оид ба ҳалли ин масъала 
ба Ҳукумати мамлакат манзур 
намояд.

Соли 2020 барои тақвият 
б а х ш и д а н и  д а с т г и р и и 
иҷтимоии нафақахӯрону маъю-
бон, кӯдакони ятим ва оилаҳои 
камбизоат як қатор чораҳои 
судманд роҳандозӣ гардида, 
ба зиёда аз 700 ҳазор нафар 
сокинон аз гурӯҳҳои осебпа-
зири ҷомеа ба маблағи беш аз 
250 миллион сомонӣ кумакҳои 
иловагии иҷтимоӣ пардохта шу-
данд.

Ҳукумати кишвар ба масъ-
а л а и  ҳ и ф з и  с а л о м ат ӣ  в а 
нигоҳубини ятимону маъюбон 
ва пиронсолону бепарасторон 
мунтазам ғамхорӣ зоҳир карда, 
барои беҳтар сохтани шарои-
ти иҷтимоии онҳо тадбирҳои 
саривақтиро амалӣ менамояд.

Б о  м а қ с а д и  и д о м а и 
тадбирҳои Ҳукумати мамлакат 
дар самти дастгирии давлатии 
гурӯҳ ҳои осебпазири аҳолӣ, 
пешни ҳод менамоям, ки аз 
1–уми сентябри соли 2021 
нафақаи маъюбон аз синни 
кӯдакӣ, ки дар асоси қонунҳои 
Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар 
б о р а и  т а ъ м и н и  н а ф а қ а и 
ш а ҳ р в а н д о н и  Ҷ у м ҳ у р и и 
Тоҷик ис тон” ва «Дар бо -
раи нафақаҳои суғуртавӣ ва 
давлатӣ» таъйин шудааст, ба 
андозаи 20 фоиз зиёд карда 
шавад.

Нафақаи кӯдакони маъю-
би то 18 - сола, ки дар асоси 
Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон 

« Д а р  б о р а и  н а ф а қ а ҳ о и 
суғуртавӣ ва давлатӣ» таъйин 
шудааст, ба андозаи 20 фоиз, 
инчунин, нафақаи маъюбо-
ни гурӯҳи якум, ки дар асоси 
Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон 
« Д а р  б о р а и  н а ф а қ а ҳ о и 
суғуртавӣ ва давлатӣ» таъйин 
гардидааст, ба андозаи 50 фоиз 
баланд бардошта шавад.

Ин иқдом имкон медиҳад , 
ки шароити иҷтимоии қариб 
100 ҳазор нафар шаҳрвандон аз 
гурӯҳҳои осебпазири зикршуда 
беҳтар гардад.

Дар ин замина, ба Ҳукумати 
мамлакат супориш дода меша-
вад, ки барои бунёди се мактаб 
– интернати Президентӣ барои 
ятимони кулл дар вилоятҳои 
Хатлону Суғд ва шаҳри Душан-
бе чораҷӯӣ намояд.

З а р у р  а с т,  к и  д а р  и н 
муассисаҳо мисли мактабҳои 
байналмилалии Президентӣ 
шароити беҳтарини таҳсил ва 
зиндагӣ муҳайё карда шавад.

Кумитаи меъморӣ ва сохт-
мон якҷо бо Дирексияи сох-
тмони иншооти ҳукуматӣ то 
аввали моҳи октябр лоиҳаи ин 
муассисаҳоро таҳия ва барои 
мувофиқа ба Роҳбари давлат 
пешниҳод намояд.

Вобаста ба ин, ба Ҳукумати 
мамлакат, Вазорати маориф 
ва илм, раисони вилоят ҳо, 
шаҳру ноҳияҳо ва роҳбарони 
муассисаҳои таълимӣ супо-
риш дода мешавад , ки барои 
соҳибкасбу соҳибҳунар гар-
дидани ҳар як ятими кулл , 
соҳиби ҷойи кор ва зиндагии 
мус тақилона шудани он ҳо 
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тамоми тадбирҳои заруриро 
амалӣ намоянд.

Д а р  с и ё с а т и  д а в л а т у 
Ҳукумати Тоҷикистон танзими 
муносибатҳои меҳнатӣ, руш-
ди бозори меҳнат ва бо шуғл 
таъмин намудани аҳолӣ мавқеи 
асосӣ дорад.

Вале бояд гуфт, ки тибқи 
таҳлилҳо сатҳи касбияти кор-
гарон ҳанӯз ба талаботи бо-
зори меҳнат ҷавобгӯй набуда, 
ин масъала ба ислоҳоти ҷиддӣ 
ниёз дорад.

Дар ҷараёни ислоҳот як 
масъаларо ба эътибор бояд ги-
рифт, ки имрӯз дар Тоҷикистон 
зарурат ва талабот барои ҷорӣ 
намудани омӯзиши садҳо ихти-
соси дигар вуҷуд дорад.

Ҳоло дар кишвар 62 муасси-
саи таҳсилоти ибтидоии касбӣ 
аз рӯи 97 ихтисос ва 5 маркази 
таълими калонсолон бо 41 фи-
лиал ва 21 намояндагӣ аз рӯи 
93 касб кадрҳои коргарӣ тайёр 
мекунад.

Дар асоси дастури мо имсол 
дар заминаи литсею коллеҷҳои 
т е х н и к ӣ  б оз  4 7  м а р к а з и 
ҳунарҳои миллӣ ва муосир ба-
рои омӯзиши 50 касбу ҳунар 
ба фаъолият шурӯъ менамояд.

А м м о  а з  р ӯ й и  м а ъ лу -
мот қисми зиёди таҷҳизоти 
таълимӣ дар ин муассисаҳо 
фарсуда гардида, истифодаи 
таҷҳизоту технологияҳои муо-
сир омӯзонида намешавад.

И л о в а  б а р  и н ,  д а р 
муассисаҳои таҳсилоти ибтидо-
ии касбӣ ва марказҳои таълими 
калонсолон китобҳои дарсӣ ва 
тахассусӣ намерасанд.

Аз ин рӯ, барои ислоҳоти 
ҷид дӣ, азнавсозии низоми 
таълим ва таҳкими заминаҳои 
моддиву техникии муассисаҳои 
таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи 
касбӣ чораҳои мушаххас анде-
шида шаванд.

Ҳ а м з а м о н  б о  и н ,  б а 
вазоратҳои меҳнат, муҳоҷират 
ва шуғли а ҳолӣ, маориф ва 
илм супориш дода мешавад , 
ки барои таҷдиди назар кар-
дани барномаву нақша ҳои 
таълими касбҳои коргарӣ ва 
ҳунарҳои мардумӣ ва таъми-
ни муассисаҳои зикршуда бо 
китобҳои дарсӣ чораҳои зару-
риро ба роҳ монанд.

Вобаста ба ин, зарур мешу-
морам, ки ба ҳар як муассисаи 
таҳсилоти ибтидоии касбӣ аз 
ҳисоби аъзои Ҳукумат, ваки-
лони парламент, роҳбарони 
сохтору мақомоти марказӣ ва 
шаҳру ноҳияҳо якнафарӣ ба 

ҳайси сарпараст вобаста кар-
да, дар зарфи ду соли оянда та-
моми мушкилоту масъалаҳои 
ҷойдоштаи онҳо ҳаллу фасл 
карда шаванд.

Дар сиёсати иҷтимоии дав-
лату Ҳукумати Тоҷикистон ба 
масъалаи баланд бардоштани 
мақоми занону бонувон дар 
ҳаёти ҷомеа диққати ҷиддӣ до-
да мешавад.

Мувофиқи натиҷаҳои инти-
хоботи соли 2020 ба Маҷлиси 
миллии Маҷлиси Олӣ 8 нафар 
занон ё 25,8 фоиз ва Маҷлиси 
намояндагон 15 нафар ё 23,8 
фоиз интихоб шуданд , ки ни-
сбат ба интихоботи гузашта 
қариб 4 фоиз зиёд мебошад.

Ш у м о р а и  з а н о н  д а р 
маҷ лис ҳои вакилони ха лқи 
шаҳри Душанбе ба 41,5 фоиз, 
вилоятҳои Хатлон қариб 35 
фоиз, Суғд беш аз 33 фоиз, 
Вилояти Мухтори Кӯҳистони 
Бадахшон зиёда аз 34 фоиз ва 
шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ 
қариб 30 фоиз расидааст.

Занону бонувони лаёқатманд 
ва соҳибкасбу баландихтисос 
ба хизмати давлатӣ ва идораку-
нии давлат торафт бештар ҷалб 
гардида истодаанд.

Ба ҳолати якуми январи соли 
2021 аз шумораи умумии 19210 
нафар хизматчиёни давлатӣ 
4485 нафар ё 23,4 фоизро за-
нон ташкил медиҳанд.

Са ҳми занон дар ру шди 
соҳаҳои илму маориф ва танду-
рустии мамлакат торафт афзуда 
истодааст. Имрӯз дар соҳаи 
маорифи кишвар 73 фоиз ва 
тандурустиву ҳифзи иҷтимоии 
аҳолӣ қариб 68 фоизро занону 
бонувон ташкил медиҳанд.

Фаъолияти бону вон дар 
соҳаи кишоварзӣ ва рушди 
иқтисодиёти кишвар низ на-
заррас буда, ҳоло шумораи 
роҳбарони хоҷагиҳои деҳқонӣ 
аз ҳисоби занон 35600 нафар 
ва занони соҳибкор 77400 на-
фарро ташкил медиҳад.

Ҷудо намудани қарз яке аз 
василаҳои беҳтар намудани 
шароити иқтисодии занон ва 
оилаҳо мебошад. Соли 2020 ба 
занону бонувони соҳибкор ба 
маблағи 2 миллиарду 100 мил-
лион сомонӣ қарз дода шудааст.

Ҳ у к у м а т и  м а м л а к а т 
ташаббус ҳои занону бону-
в о н и  к и ш в а р р о  м и н б аъ д 
низ дастгирӣ карда, ба хоти-
ри ҷа лби бештари он ҳо ба 
вазифа ҳои роҳбарикунанда 
тадбирҳои иловагиро амалӣ 
мегардонад.

Бо ин мақсад , ба Кумитаи 
кор бо занон ва оила супо-
риш дода мешавад , ки лоиҳаи 
қарори Ҳукумати мамлакатро 
дар бораи «Стратегияи миллии 
фаъолгардонии нақши занон 
дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба-
рои солҳои 2021 – 2030» ва 
нақшаи амалисозии онро барои 
солҳои 2021 – 2025 таҳия ва 
пешниҳод намояд.

Ҷавонони мо дар ру шди 
тамоми соҳаҳои иқтисодиву 
иҷтимоии кишвар саҳми бисёр 
арзишманд г узошта, нақши 
онҳо аз иштирок дар бунёди 
иншооти азими мамлакат то 
хизмати содиқона дар сафҳои 
Қувваҳои Мусаллаҳ – ҳифзи 
сарҳади давлатӣ, суботу оро-
мии давлат ва ҳаёти осоиштаи 
мардуми Тоҷикистон арзандаи 
таҳсин ва боиси ифтихори ҳар 
яки мо мебошад.

Солҳои охир саҳми ҷавонон 
дар рушди варзиш ва оммави-
гардонии он ва тарғиби тарзи 
ҳаёти солим дар миёни аҳли 
ҷомеа назаррас мебошад.

Агар то соли 1991 дар мам-
лакат ҳамагӣ қариб ҳазор ин-
шооти варзиш фаъолият дошта 
бошад, пас соли 2020 шумораи 
онҳо ба 10220 расонида шуд.

Я ъ н е  ш у м о р а и  и н ш о -
о т и  в а рз и ш  д а р  д а в р о н и 
соҳибистиқлолӣ беш аз нӯҳ 
баробар зиёд гардидааст.

Танҳо соли 2020, яъне соли 
пандемия ва шароити мушки-
ли иқтисодиву молиявӣ барои 
наврасону ҷавонон дар шаҳру 
ноҳияҳои кишвар 147 иншооти 
варзиш бо харҷи 1 миллиарду 
63 миллион сомонӣ сохта, ба 
истифода дода шудааст.

М о  б а  х о т и р и 
ҳ а в а с м а н д  н а м у да -
ни варзишгарон соли 
2 0 1 5  Ҷ о и з а и  Пр е -
з и д е н т и  Ҷ у м ҳ у р и и 
То ҷ и к и с т о н р о  д а р 
соҳаи варзиш таъсис 
доде м,  ки то и мрӯз 
қариб 200 нафар ва-
р з и ш г а р о н и  ҷ а в о н 
соҳиби он гардидаанд.

Мо минбаъд низ ба рушди 
соҳаи варзиш, оммавигардо-
нии он, ташаккули тарзи ҳаёти 
солим ва ҷалби боз ҳам беш-
тари ҷавонон ба ҳаёти сиёсии 
ҷомеа, баланд бардоштани май-
лу рағбати онҳо ба илмомӯзиву 
навоварӣ, дарёфту дастгирӣ 
кардани истеъдодҳои ҷавон ва 
бунёди инфрасохтори замона-

вии муҷаҳ ҳаз бо лавозимоти 
зарурӣ барои ҷавонон диққати 
аввалиндараҷа медиҳем.

Мо бояд ба рушди забони 
шево ва шоиронаи тоҷикӣ 
низ эътибори аввалиндараҷа 
диҳем. Чунки забони давлатӣ 
яке аз сарватҳои муқаддас ва 
гаронбаҳотарини мо мебошад.

Дар шароити ҷаҳонишавӣ, 
яъне та ҳоҷу ми фарҳ ангиву 
забонӣ моро зарур аст, ки ба-
робари омӯзиши забон ҳои 
хори ҷӣ,  аз  ҷу мл а русӣ ва 
англисӣ барои пешрафти за-
бони тоҷикӣ ва тавсеаи доираи 
истифодаи он мунтазам кӯшиш 
ва ғамхорӣ намоем.

Хотирнишон месозам, ки ин 
вазифаи ҳар як фарди ватандӯст, 
аз ҷу мла,  падару модарон, 
омӯзгорон, аҳли маориф, илм, 
зиёиёни кишвар, кормандо-
ни воситаҳои ахбори омма ва 
адибону олимони мамлакат 
мебошад.

Тоҷикон фарҳанги бисёр 
ғанӣ ва таърихи басо пуриф-
тихори бостонӣ доранд.

Маса лан,  тан ҳо таъри хи 
5500 – солаи Саразм, ки аз 
ҷониби олимони сатҳи ҷаҳонӣ, 
марказҳои муътабари илмии 
дунё ва созмони бонуфузи бай-
налмилалии ЮНЕСКО эъти-
рофу тасдиқ шудааст, далели 
раднопазир ва бебаҳси қадимӣ 
будани миллати тоҷик мебошад.

Арҷ гузоштан ба фарҳангу 
таърихи бостонии миллат ва 
омӯхтани он, инчунин, аз худ 
кардани мероси ҷовидонаи 
садҳо ва ҳазорон нафар фарза-
ндони фарзонаи халқамон, яъне 
шоирону адибон ва олимону 
мутафаккирони барҷастаи мил-
лат вазифаи ҳар як соҳибватан 
мебошад.

М о  б а  х о т и р и  ҳ и ф з и 
ёдгори ҳои таъри хӣ ва таъ-
миру нигоҳ дории онҳо хеле 
корҳои созандаро оғоз кар-
даем ва кӯшиш дорем, ки та-
вассути созмонҳои бонуфузи 
байналмилалӣ мероси моддӣ 
ва ғайримоддии кишварамон-
ро ба аҳли олам ҳарчи бештар 
муаррифӣ намоем.

Вобаста ба ин, вазоратҳои 
маориф ва илм, фарҳанг ва Ака-
демияи миллии илмҳо вазифа-
доранд , ки ҷиҳати омӯхтани 
таър и х  ва  ме р о с и  маъна -
вии халқи тоҷик тадбирҳои 
зару рӣ андешида, омӯзиши 
ҳатмии таърихи халқи тоҷик, 
забони давлатӣ ва ҷуғрофияи 
Тоҷикистонро дар муассисаҳои 
т а ъ л и м а ш о н  б а  з а б о н и 

ақаллиятҳои миллӣ дуруст ба 
роҳ монанд ва китобҳои дар-
сиро барои ин муассисаҳо сари 
вақт таҳия, тарҷума ва дастрас 
созанд.

Ҳозирини гиромӣ!
Соли сипаришуда ҳайати на-

ви Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси 
н а м о я н д а г о н и  М а ҷ л и с и 
Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
интихоб гардид ва ман дар 
нахустиҷлосияҳои онҳо ишти-
рок карда, фикру мулоҳизаҳои 
худро оид ба рушду такмили 
қонунгузорӣ ва таҳкими мин-
баъдаи фаъолияти парламент 
иброз намуда будам.

Бовар дорам, ки вакилони 
халқ тавассути қабули қонуну 
қарорҳо дар пешрафти ҷомеа 
минбаъд низ саҳми худро ме-
гузоранд.

Вале фаъолияти онҳо набо-
яд бо қабули қонуну қарорҳо 
маҳдуд гардад. Яъне вакилон 
вазифадоранд, ки дар ҳамкорӣ 
бо мақомоти татбиқкунандаи 
қонунҳо ҷиҳати ба талаботи 
рӯз мутобиқ намудани онҳо 
са ҳм г узоранд ва бо исти-
фода аз ҳ у қу қи ташаббуси 
қонунгузорӣ лоиҳаи қонунҳои 
ба талаботи рушду пешрафти 
ҷомеа мувофиқро омода ва 
пешниҳод намоянд.

Итминон дорам, ки мақоми 
олии қону нбарори кишвар 
т а ҷ р и б а и  г у з а р о н и д а н и 
муҳокимаҳои парламентиро 
тақвият бахшида, дар ин ра-
ванд қонунҳо, амалияи татбиқи 
онҳо, барномаҳои иҷтимоиву 
иқтисодӣ ва дигар масъалаҳои 
мубрами рӯзро баррасӣ кар-
да, дар пешрафти ҳаёти ҷомеа 
саҳми арзишманд мегузорад.

Дар баробари ин, вакило-
ни ҳамаи сат ҳ ҳо – аз аъзои 
Маҷлиси миллӣ ва вакилони 
Маҷ лиси намояндагон сар 
карда, то вакилони маҷлисҳои 
маҳаллӣ ва ҷамоатҳо ҳамчун 
шаҳрвандони кишвар, пеш аз 
ҳама, худашон бояд фаъол ва 
ташаббускору ташкилотчӣ бо-
шанд, нақши худро дар таҳкими 
рукнҳои давлатдорӣ софдило-
на иҷро намоянд , дар вусъат 
додани корҳои фаҳмондадиҳӣ 
ва ободониву созандагӣ дар 
ҳавзаҳои интихоботии худ ва 
амалӣ намудани сиёсати давлат 
дар маҳалҳо саҳми содиқонаву 
ватандӯстона гузоранд.

Ман дар вохӯрӣ бо судяҳо 
моҳи ноябри соли 2019 во-
баста ба масъалаҳои таъми-
ни қонуният ва адолати судӣ, 
тарбияи кад рҳои кордону 

ВАТАНДОРЇ ВА ЊИССИ БАЛАНДИ МИЛЛЇ ДОРАД...
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поквиҷдон ва дорои сат ҳи 
баланди касбият, роҳ надодан 
ба кирдорҳои коррупсионӣ 
в а  б а р т а р а ф с о з и и  б аъ з е 
камбудиҳои дар фаъолияти 
мақомоти судӣ ҷойдошта ибро-
зи андеша карда будам.

Аз ин рӯ, роҳбарияти Суди 
Олӣ ва Суди Олии иқтисодӣ 
бояд ба масъалаҳои баланд 
бардоштани малакаи касбии 
судяҳо, тайёр намудан ва ин-
тихобу ҷобаҷогузории дурусти 
кадрҳо эътибори ҷиддӣ диҳанд.

Вазъи тағйирёбандаи ҷаҳони 
имрӯза ва хусусияти устувор 
пайдо намудани зуҳуроти ха-
тарноки замони муосир, аз 
ҷу мла терроризму экст ре-
мизм, қочоқи силоҳ, гардиши 
ғайриқонунии маводи мухад-
дир, киберҷиноятҳо ва дигар 
ҷиноятҳои фаромиллӣ, ки ба-
шариятро ба ташвиш оварда-
анд , моро водор месозад , ки 
ба масъалаҳои таъмини ам-
нияти кишварамон диққати 
аввалиндараҷа диҳем.

Зеро пайравони созмонҳои 
террористиву экстремистӣ ба-
рои ноором сохтани вазъият 
дар ҷомеа ва тафриқаандозиву 
барангехтани низоъҳои дини-
ву мазҳабӣ кӯшиш карда, ба-
рои гумроҳ сохтани сокинони 
мамлакат, бахусус, ҷавонон ва 
ба созмонҳои манъшуда ҷалб 
намудани онҳо аз шабакаҳои 
интернетӣ васеъ истифода ме-
баранд.

Таъкид месозам, ки хоино-
ни миллат ва хоҷаҳои хориҷии 
онҳо то ҳанӯз аз нақшаҳои но-
поку ғаразноки худ, ки ибтидои 
солҳои 90 –ум доштанд , даст 
накашидаанд.

Онҳо то ба ҳол аз хориҷи ки-
швар бо тамоми роҳу воситаҳо 
кӯшиш карда истодаанд , ки 
ҷомеаи моро ноором сохта, 
фарҳангу мазҳаби бегонаро 
ба сари мардуми мо таҳмил ку-
нанд.

М а р д у м и  ш а р и ф и 
То ҷ и к и с т о н ,  м а х с у с а н , 
ҷавонони бонангу номуси ки-
швар инро набояд фаромӯш 
кунанд ва бояд ҳамеша ҳушёру 
зирак бошанд.

Тавре ки ман борҳо таъкид 
карда будам, фаъолияти чу-
нин равияҳои экстремистӣ, 
радикалӣ ва хурофотпарастӣ 
яке аз омилҳои асосии ха-
тарз о  бар о и  и м рӯ зу  фар -
дои Тоҷик ис тон ва д игар 
кишварҳои минтақа ба шумор 
меравад ва аз мо андешидани 
чораҳои муштаракро талаб ме-

намояд.
Бо мақсади идомаи корҳо 

дар ин самт, Проку рат у раи 
генералӣ вазифадор карда ме-
шавад, ки лоиҳаи нави «Стра-
тег и я и  м и л л и и  Ҷу м ҳ у р и и 
Тоҷикистон оид ба муқовимат 
ба терроризм ва экстремизм 
барои солҳои 2021 – 2025»–ро 
таҳия ва ба баррасии Ҳукумат 
пешниҳод намояд.

Мо борҳо эълон намудаем, 
ки Тоҷикистон дар арсаи мубо-
риза бар зидди терроризму экс-
тремизм, қочоқи силоҳ, маводи 
мухаддир, киберҷинояткорӣ ва 
дигар ҷиноятҳои муташакки-
ли фаромиллӣ шарики табиии 
давлатҳо ва созмонҳои байнал-
милаливу минтақавӣ мебошад.

А з ин рӯ, Проку рат у раи 
генера лӣ, вазорати корҳои 
дохилӣ ва Кумитаи давлатии 
амнияти миллиро зарур аст, 
ки ҳамкориро бо сохторҳои 
марбутаи давлатҳои хориҷӣ ва 
минтақавию байналмилалӣ дар 
ин самт тақвият бахшанд.

Коррупсия зуҳу роти но-
матлуб ва барои ҷомеа хатар-
нок ба ҳисоб рафта, мубориза 
бар зидди он вазифаи асосии 
мақомоти давлатӣ, ниҳодҳои 
ҷомеаи шаҳрвандӣ ва ҳар як 
сокини кишвар мебошад.

А з  и н  л и ҳ о з ,  б а р о и 
пешгирӣ кардани кирдорҳои 
коррупсионӣ, фароҳам овар-
дани фазои оштинопазир ба 
он ва ба ин раванд ҷалб наму-
дани тамоми мақомоти давлатӣ, 
восита ҳои а хбори омма ва 
ниҳодҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ 
аз ҷониби субъектҳои мубо-
риза бар зидди коррупсия бояд 
чораҷӯӣ карда шавад.

Ҳукумати Тоҷикистон бо 
д ар назардо ш т и  вазъи  м у-
раккаби минтақа ба таҳкими 
доимии ҳифзи сарҳад , ма х-
сусан, сарҳади Тоҷикистону 
А ф ғ о н и с т о н  д и қ қ а т и 
авва линдараҷа дода, барои 
пешгирӣ кардани қочоқи ма-
води му хад дир, силоҳ , ада-
биёти экстремистӣ ва дигар 
ҷиноятҳои фаромиллӣ дар хат-
ти сарҳади давлатӣ тадбирҳои 
зарурӣ меандешад.

Х о т и р н и ш о н  м е с о з а м , 
ки ин тадбирҳо на танҳо ба 
ҳимояи манфиатҳои кишвари 
мо, балки ба оромиву суботи 
кишварҳои дуру наздик, баху-
сус, кишварҳои минтақа низ 
мусоидат менамоянд.

Вобаста ба ин, Ку митаи 
давлатии амнияти миллӣ вази-
фадор карда мешавад , ки дар 

ҳамкорӣ бо дигар сохторҳои 
низомӣ ва мақомоти ҳифзи 
ҳуқуқи кишвар ҷиҳати ҳимояи 
устувори сарҳади давлатӣ ва 
дар сатҳи баланд нигоҳ дошта-
ни омодабошии ҷангии ҷузъу 
томҳои Қӯшунҳои сарҳадӣ пай-
васта чораҷӯӣ карда, назоратро 
дар ин самт боз ҳам ҷоннок на-
мояд.

Вазъи имрӯ заи ҷа ҳон ва 
минтақа моро водор месо-
зад , ки ба масъалаи таъмино-
ти Қувваҳои Мусаллаҳи ки-
швар беш аз ҳар вақти дигар 
таваҷҷуҳи ҷиддӣ диҳем.

Зеро вазифаи аз ҳама муҳим 
– ҳимояи марзу буми давлат, 
таъмини амнияти давлату мил-
лат ва ҳифзи суботу оромии 
ҷомеа, пешгирӣ ва бартараф 
кардани ҳама г уна та ҳ диду 
хатарҳои берунӣ, таъмини во-
лоияти қонун ва тартиботи 
ҷамъиятӣ ба зиммаи Қувваҳои 
Мусаллаҳ ва мақомоти ҳифзи 
ҳуқуқ вогузор гардидааст.

Тақвияти иқтидори мудофи-
авии кишвар ва омодабошии 
ҷангӣ аз тайёр кардани кадрҳои 
соҳибкасбу содиқ ба халқу дав-
лати худ, рӯҳияи ватандӯстиву 
ватанпарастӣ ва худшиносиву 
худогоҳии хизматчиёни ҳарбӣ 
вобаста мебошад.

Дар даврони истиқлоли 
дав л а тӣ  дар  дох и л 
в а  х о р и ҷ и  к и ш в а р 
зиёда аз даҳ ҳазор на-
фар ҷавонони мо дар 
муассисаҳои таълими 
низомӣ таҳсил наму-
да, ҳамчун афсар дар 
ҷузъу томҳои гуногу-
ни Қувваҳои Мусаллаҳ 
б а  В ат ан  –  Мо дар 
содиқона хизмат карда 
истодаанд.

Им рӯ з  н и з  ҳ аз о рҳ о  на -
фар ҷавонони мо дар чунин 
муассисаҳо таҳсил доранд.

Дар баробари ин, моро за-
рур аст, ки бо дарназардошти 
шароити имрӯза Қу вва ҳои 
Мусаллаҳи худро азнавсозӣ 
кунем ва онҳоро бо техникаву 
лавозимоти пешрафтаи ҳарбӣ 
таъмин намоем.

Таък ид месозам,  к и дар 
ҳолати тайёрии доимии ҷангӣ 
қ ар о р  до ш та н и  Қу в ва ҳ о и 
Муса лла ҳ кафолати воқеии 
ҳимоя кардани давлат аз ҳама 
гуна таҳдиду хатарҳо мебошад.

Аз ин рӯ, аз ҷониби Вазо-
рати мудофиа барои та ҳия 
ва роҳандозии барнома ҳои 

давлатӣ оид ба рушди саноа-
ти мудофиаи кишвар, тақвият 
б а х ш и д а н  б а  ф а ъ о л и я т и 
корхонаҳои саноатӣ дар сам-
ти истеҳсоли амволи махсус ва 
таъмири техникаи ҳарбӣ, инчу-
нин, таъмин намудани Қувваҳои 
Мусаллаҳи кишвар бо силоҳу 
лавозимоти муосири ҷангӣ 
бояд тадбирҳои зарурӣ амалӣ 
карда шаванд.

Вазорати мудофиа, инчунин, 
вазифадор карда мешавад , ки 
корро бо захираҳои сафарба-
рии ҳайати эҳтиётӣ тақвият 
бахшида, омӯзонидани онҳоро 
аз рӯи ихтисосҳои қайди ҳарбӣ 
дар шаҳру ноҳияҳо ба роҳ мо-
над ва ҷиҳати баланд бардошта-
ни омодагии ҳарбии захираҳои 
с афар б ар ӣ ,  г у з ар о н и д а н и 
ҷамъомадҳои ҳарбӣ, таълими 
саҳроӣ ва машқҳои низомӣ бо 
истифода аз тарзу усулҳои му-
осир аҳаммияти аввалиндараҷа 
диҳад.

Р о ҳ б а р о н и  в а з о р а т у 
сохторҳои низомӣ ва мақомоти 
ҳифзи ҳуқуқро зарур аст, ки 
муҳайё кардани шароити му-
соиди хизмат ва зиндагӣ, мун-
тазам баланд бардоштани сатҳи 
касбияти афсарон, омодабошии 
ҷангӣ, омӯзиши касбии хизмат-
чиёни ҳарбӣ, тарбияи онҳо дар 
рӯҳияи садоқат ба Ватан, рио-
яи қатъии интизоми хизматӣ, 
т а л а б о т и  о й и н н о м а ҳ о и 
ҳарбӣ, мубориза бо ҳама гуна 
ҳуқуқвайронкуниҳо, махсусан, 
кирдорҳои коррупсионӣ ва ин-
тихобу ҷобаҷогузории дурусти 
кадрҳоро таъмин намоянд.

Вакилони муҳтарам!
Д а р  д а в р о н и 

соҳибистиқлолӣ Тоҷикистон бо 
178 кишвари ҷаҳон робитаҳои 
дипломатӣ барқарор карда, уз-
ви фаъоли созмонҳои бонуфу-
зи байналмилалӣ ва минтақавӣ 
гардид.

Дар ин замина муносибатҳои 
дӯстона ва ҳамкории мо, пеш 
аз ҳама, бо ҳамсояҳои назди-
камон – кишварҳои Осиёи 
Марказӣ, ҳамчунин, Иттиҳоди 
Давлатҳои Мустақил, ки дар 
низоми муносибатҳои байни-
давлатии Тоҷикистон мақоми 
хосса доранд, дар ҳамаи самтҳо 
тақвият ёфта истодаанд ва мо 
ин сиёсатро дар оянда низ 
густариш медиҳем.

М а с ъ а л а ҳ о и  т а ҳ к и м у 
г у с т а р и ш и  ҳ а м к о р и ҳ о и 
гуногунҷанба бо шарикони 
стратегӣ ва рушди мо - Фе-
дератсияи Россия, Ҷумҳурии 
Мардумии Чин, Иттиҳоди Ав-

рупо ва Иёлоти Муттаҳидаи 
Амрико чун ҳамеша дар сархати 
авлавиятҳои сиёсати хориҷии 
Тоҷикистон боқӣ мемонанд.

Мо, ҳамчунин, мутобиқ бо 
ҳадафҳои дарозмуддати страте-
гии худ муносибатҳои дӯстона 
ва ҳамкориҳои барои ҷонибҳо 
судмандро бо кишварҳои ба мо 
дӯсту хайрхоҳи ҷаҳони ислом, 
Ховари Миёна, Осиёи Ҷанубӣ, 
Ҷануби Шарқӣ, Уқёнуси Ором, 
Африқову Амрико ба роҳ мон-
да, рушду тавсеа хоҳем бахшид.

Қ о б и л и  з и к р  а с т ,  к и 
Ҳукумати Тоҷикистон аз со-
ли 2007 ислоҳоти низоми 
рафт уомад и ша ҳ рвандони 
хориҷиро идома дода, ҳоло ба-
рои шаҳрвандони 112 кишвар 
тартиби соддаи таҳия ва ба рас-
мият даровардани раводидро 
муқаррар кардааст.

Зарур аст, ки ҷиҳати ҷалби 
бештари сайёҳон ва сармоягу-
зорони хориҷӣ ин раванд боз 
ҳам такмил дода шавад.

Мо муносибатҳои шарикиро 
бо ҷомеаи ҷаҳонӣ дар чорчӯби 
созмонҳои байналмилаливу 
минтақавӣ роҳандозӣ намуда, 
рушди ҳамкориҳоро дар ин 
самт идома хоҳем дод.

Д а р  и н  р о б и т а ,  м о 
ҳамкориро бо Созмони Ми-
лали Муттаҳид ва ниҳод ҳои 
т а х а с с у с и и  о н ,  Соз м о н и 
ҳамкории Шанхай, Созмони 
Аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ, 
Созмони амният ва ҳамкорӣ 
дар Аврупо, Созмони ҳамкории 
иқтисодӣ ва Созмони ҳамкории 
исломӣ, ҳамчунин, бо шарико-
ни рушд ва ниҳодҳои молия-
вии байналмилаливу минтақавӣ 
идома ва густариш медиҳем.

Соли ҷорӣ Тоҷикистон раё-
сатро дар сохторҳои бонуфузи 
минтақавӣ - Созмони ҳамкории 
Шанхай ва Созмони Аҳдномаи 
амнияти дастҷамъӣ ба уҳда до-
рад.

Имсол аз таъсисёбии Созмо-
ни ҳамкории Шанхай бист сол 
сипарӣ мегардад.

Тоҷикистон ҳамчун яке аз 
муассисони Созмони ҳамкории 
Шанхай аз рӯзҳои аввали таъ-
сис ёфтани он дар пешрафту 
такомули ин созмон саҳми бо-
сазо гузошта истодааст.

Тоҷик ис тон ба т уфайли 
татбиқи пайгиронаи сиёсати 
хориҷии худ тавонист, ки то 
имрӯз дар баррасӣ ва ҳалли 
мушкилоти гуногуни глобалӣ 
низ саҳми назаррас гузорад.

Дар ин замина, Тоҷикистон 
д а р  а р с а и  б а й н а л м и л а л ӣ 

ХАЛЌИ ШАРАФМАНДИ ТОЉИК НАНГУ НОМУСИ
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ба ҳ айси кишвари пешбар 
дар ҳ а лли масоили му бра-
ми амниятӣ, обу экология ва 
тағйирёбии иқлим эътироф 
гардидааст.

Ҳифзи сулҳу субот ва таъ-
мини амнияти пойдор дар 
минтақаи Осиёи Марказӣ, тав-
ре ки борҳо таъкид карда будам, 
дар сархати авлавиятҳои кали-
дии сиёсати хориҷии давлати 
мо қарор дорад.

Пӯшида нест, ки Тоҷикистон 
дар хатти пеши мубориза бар 
зидди таҳдиду хатарҳои замони 
муосир қарор дошта, дар таъ-
мини амнияти минтақа нақши 
муҳим дорад.

А з  и н  л и ҳ оз ,  м о  м и н -
б аъ д  н и з  б о  к и ш в а р ҳ о и 
м и н та қ а  в а  ҳ а м ҷ а в о р,  а з 
ҷумла бо Ҷумҳурии Исломии 
Афғонистон ва дигар шарикони 
худ ҳамкории зичу судмандро 
дар соҳаи амният идома хоҳем 
дод.

Мо ит минон дор ем,  к и 
б а  с у б о т у  а м н и я т и  п о й -
дор дар Ҷумҳурии Исломии 
Афғонистон метавон танҳо 
аз тариқи раванди сулҳе рас-
ид , ки аз ҷониби Ҳукумати 
Афғонистон ва мардуми он 
идора, назорат ва пеш бурда 
мешавад.

Идомаи муаррифии шои-
стаи нақша ҳои бу нёдкоро-
на, иқ дом ҳои с улҳҷӯёна ва 
азму ниятҳои неку созандаи 
Тоҷикистон дар арсаи ҷаҳонӣ, 
ҳамчунин, ҳузури фаъоли ки-
швари мо дар раванди ҳаллу фа-
сли мушкилоти олами муосир 
аз ҷумлаи ҳадафҳое мебошанд, 

ки барои расидан ба онҳо мин-
баъд низ кӯшиш ба харҷ хоҳем 
дод.

Ба ин манзур, мо дар оянда 
низ фаъолияти байналмилалии 
худро мутобиқ ба муқаррароти 
Консепсияи сиёсати хориҷии 
давлатамон бо саъю талоши 
бештар идома хоҳем дод.

Ҳамватанони азиз!
Муҳтарам аъзои Маҷлиси 

миллӣ ва вакилони Маҷлиси 
намояндагон!

Ҳ а д аф и  ол и и  д ав л ат  ва 
Ҳукумати мамлакат таъмин 
намудани ру шди уст у вори 
иқтисодии кишвар тавассу-
ти баланд бардоштани сама-
ранокии истифодаи захираву 
имкониятҳои мавҷуда, дарёфти 
манбаъҳои нави рушд, тараққӣ 
додани соҳаҳои илму маориф, 
тандурустӣ, инкишофи нерӯи 
инсонӣ ва бо ҳамин роҳ мунта-
зам беҳтар кардани сатҳу сифа-
ти зиндагии мардуми шарифи 
Тоҷикистон мебошад.

Дар  и н  раван д ,  та ҳ к и м 
ба хшидан ба нуфузу обрӯи 
То ҷ и к и с т о н  д а р  а р с а и 
байналмилалӣ низ аз ҷумлаи 
ҳадафҳои муҳимтарини мо ба 
ҳисоб меравад.

Ин ҳадафҳо, дар навбати 
аввал, аъзои Ҳукумат, вакило-
ни мардумӣ, роҳбарони ҳамаи 
сохтору мақомоти давлатӣ, аз 
ҷумла тамоми хизматчиёни 
давлатӣ, инчунин, соҳибкорону 
шахсони саховатпеша ва ҳар 
як фарди бонангу номуси ки-
шварро вазифадор месозанд , 
ки дар роҳи бунёди давлати 
демократӣ, ҳуқуқбунёд, дунявӣ, 

иҷтимоӣ ва пешрафти Ватани 
маҳбубамон сарҷамъу муттаҳид 
бошанд.

С о л и  2 0 2 1  б а р о и 
Тоҷикистони азизамон соли 
махсус, яъне ҷашни бузурги 
сисолагии истиқлоли давлатӣ 
мебошад.

Бо мақсади истиқболи са-
зовори ин санаи муқаддаси 
таърихӣ бо қарори Ҳукумати 
мамлакат нақшаи чорабиниҳои 
ободониву созандагӣ қабул гар-
дидааст.

Аъзои Ҳукумат ва роҳбарони 
идораву сох торҳое,  к и ба 
шаҳру ноҳияҳо вобаста шу-
даанд ,  раисо ни вилоят ҳо, 
шаҳру ноҳияҳо ва ҷамоатҳои 
шаҳраку деҳот вазифадоранд , 
ки иҷрои саривақтӣ ва босифа-
ти чорабиниҳои тибқи нақша 
пешбинишударо таъмин намо-
янд.

Бори дигар таъкид месозам, 
ки вазифаи асосии ҳар яки мо 
– аз Роҳбари давлат сар кар-
да, то вакилони мардум, аъзои 
Ҳу ку мат, роҳбарони ҳ амаи 
сохтору мақомоти давлатӣ ва 
тамоми хизматчиёни давлатӣ 
– содиқона хизмат кардан 
ба халқи азизи Тоҷикистон, 
ҳамеша ва дар ҳама ҳолат дар 
паҳлуи халқ будан аст.

Соли 2020 бо тамоми муш-
килоташ собит намуд , ки мо 
барои боз ҳам беҳтар зистан, 
обод намудани Ватани азиза-
мон ва тараққӣ додани давла-
ти соҳибистиқлоламон нерӯ, 
имконият, таҷриба, шароит ва 
захираҳои заруриро дорем.

Мо  б оя д  ташаб б ус ко ру 

ташкилотчӣ бошем ва саҳми 
бевоситаи худро дар ободии 
мулки аҷдодӣ гузорем.

Яъне корро ба хотири обо-
дии Ватани маҳбубамон тарзе 
ташкил кунем, ки дар раванди 
созандагӣ ҳар як шаҳрванди 
мамлакат шарик ва саҳмгузор 
бошад.

Ман ба нерӯи созандаи тамо-
ми мардуми шарифи мамлакат, 
аз ҷумла ҷавонони боғайрат ва 
занону бонувони ватандӯсту 
с оҳ и б м аър и фат  э ът и м од и 
комил дорам ва дилпу рона 
изҳор менамоям, ки мо ҳама 
якҷо бо заҳмати содиқонаву 
аҳлонаи худ то ҷашни мубо-
раку му қад даси сисолагии 
истиқлолу озодии Тоҷикистони 
ма ҳбубамон симои Ватани 
азизамонро то дурдасттарин 
гӯшаву канори он боз ҳам обо-
ду зебо мегардонем.

Хурду бузурги мардуми 
кишвар бояд ҳамеша 
дар ёд дошта бошанд, 
ки дар шароити пур-
тазоду пурҳаводиси 
имрӯза ҳимояи неъма-
ти барои ҳар як инсони 
баномус бузургтарину 
муқаддас – истиқлолу 
озодӣ кори саҳлу осон 
нест.

Ҳифзи ин гавҳари бебаҳо 
аз ҳар яки мо саъю талош ва 
кӯшишу ғайрати шабонарӯзӣ, 
нангу номуси миллӣ, заҳмати 
содиқонаву фидокорона ва 
муҳимтар аз ҳама, иттиҳоду 
сарҷамъӣ мехоҳад.

Дар шароити ниҳоят мурак-
кабу ҳассоси ҷаҳони муосир 
мо бояд ҳамеша дар паҳлуи 
якдигар бошем ва ҳамдигарро 
дастгирӣ кунем, зеро ин хисла-
ти нек ба мову шумо аз гуза-
штагони некномамон ба мерос 
мондааст.

Мардуми шарифи тоҷик ин 
суннати неки аҷдодиро соли 
г узашта, ки бисёр вазнину 
пурташвиш омад , бори дигар 
нишон доданд.

Тоҷикон яке аз миллатҳои 
қадимаи дунё ва дорои таърихи 
беш аз 6000 – сола буда, ҳанӯз 
аз давраҳои бостонӣ соҳиби 
саводу қалам, девону дафтар, 
илмдӯсту адабпарвар, давлатсо-
зу давлатдор, меъмору шаҳрсоз, 
шаҳрдору шаҳрнишин, яъне 
фарҳангиву тамад дунсоз ва 
ободкору созанда ба шумор 
мераванд.

Мо  ифт и х о р  до р ем ,  к и 
Тоҷик ис тон,  барҳ ақ ,  вата-
ни Наврӯз, Сада, Тиргон ва 
Меҳргон аст.

Ҳар кадоме аз ин ҷашнҳо 
таърихи беш аз 6000 – сола 
дорад. Ва ин далел низ боиси 
ифтихори мост, ки Наврӯзи 
бостонӣ имрӯз ҷашни ҷаҳонӣ 
гардидааст.

Мо  –  то ҷ и ко н  м е р о с и 
гаронбаҳову ҷовидонаи ҳанӯз 
беш аз ҳазор сол қабл ба ёд-
гор гузоштаи ниёгони худро 
бе ягон мушкилӣ мехонем, 
мефа ҳ мем,  барои тарбияи 
наслҳои навраси х а лқамон 
истифода мебарем ва ба мар-
думи олам муаррифӣ мекунем.

Халқи шарафманди тоҷик на-
нгу номуси ватандорӣ ва ҳисси 
баланди миллӣ дорад ва бо чунин 
хислатҳои неку созандаи худ ме-
тавонад иқдомоти аз имрӯза ҳам 
бештарро амалӣ карда, Ватани 
муқаддаси худро ба кишвари 
ободу пешрафта ва ҳамқадами 
ҷаҳони муосир табдил диҳад.

Дар ин роҳи пурифтихор ба 
тамоми мардуми шарифи ки-
швар, ҳамаи шумо – вакилони 
халқ, аъзои Ҳукумат, падару 
модарони азиз, хизматчиёни 
ҳарбии Қувваҳои Мусаллаҳ ва 
кормандони мақомоти ҳифзи 
ҳуқуқ, аҳли зиё, ҷавонони дале-
ру ғаюр ва бонувони ватандӯсту 
соҳибмаърифат саломативу 
хушбахтӣ, барору муваффақият 
ва ба Тоҷикистони маҳбубамон 
суботу оромии пойдор ва да-
стоварду пешравиҳои рӯзафзун 
орзумандам.

Саломату сарбаланд бошед, 
ҳамватанони азиз!

ВАТАНДОРЇ ВА ЊИССИ БАЛАНДИ МИЛЛЇ ДОРАД...



10 Сарвар ва миллатСарвар ва миллат10 №1 (11) 
10 феврали соли 2021

Дар  Паё м и  на в б ат и и  х уд  б а 
Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
Асосгузори сулҳу ваҳ дати миллӣ - 
Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон самтҳои асосии сиёсати до-
хилию хориҷии мамлакатро барои 
давраҳои минбаъда муайян намуда, 
бо мисолҳои возеҳ оид ба пешрафти 
соҳаҳои иқтисодиёту иҷтимоиёт ва 
молия, маорифу тандурустӣ, фарҳанг, 
мавқеи занону ҷавонон дар ҷомеа, 
таҳкими давлатдории миллӣ, оини 
ҳамсоядорӣ ва амсоли ин ҳарф заданд.

Сарвари давлат қайд намуданд , 
ки соли 2020 бо рӯйдодҳои ниҳоят 
муҳимму хотирмони худ барои мар-
думи шарифи Тоҷикистон ва давлати 
соҳибистиқлоли тоҷикон соли воқеан 
таърихӣ буд. Таъкид шуд, ки новоба-
ста ба зуҳур ва паҳн шудани бемории 
сироятии КОВИД -19 халқи шарифи 
кишвар бо меҳнати ҳалолу софдилонаи 
худ дар афзуннамоии дастовардҳо ба 
муваффақиятиҳои калон ноил гар-
диданд. Дар сатҳи баланд доир гар-
дидани маъракаҳои муҳимми сиёсӣ 
– интихоботи вакилон ба Маҷлиси на-
мояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ва маҷлисҳои маҳаллӣ, 
инчунин интихоботи Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон бори дигар 
собит намуд, ки ҳувият ва ифтихори 
миллии ҳар як сокини кишвар баланд 
аст. Пешвои миллат ин нуктаро чу-
нин таъкид намуданд, “...бо иштироки 
фаъолонаи халқи азизамон соли гу-
зашта ду чорабинии бисёр муҳимми 
сиёсӣ, якум – интихоботи вакилони 
Маҷлиси намояндагон, маҷлисҳои 
маҳаллии вакилони халқ ва дуюм – 
интихоботи Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар фазои сулҳу оромӣ, 
суботи комили сиёсӣ ва ваҳдати миллӣ 
баргузор гардид”.

Пешвои муаззами миллат барои 
боз ҳам баланд бардоштани иқтидори 

миллӣ, самаранок истифода бурдани 
ҳар як ваҷаб замин ва ба ин васила 
расидан ба зиндагии шоиста дастуру 
ҳидоятҳои созанда доданд. Пайғоми 
хуш дар ин росто аз пардохти андози 
ягонаи замин озод кардани тамоми ки-
шоварзони мамлакат мебошад, ки ин 
ба баланд шудани сатҳи иҷтимоиёти 
мардум заминаи мустаҳкам мегузорад.

Чи тавре зимни ироаи Паём Сар-
вари давлат иброз доштанд, дар мам-
лакат танҳо соли 2020–ум 300 корхо-
наву коргоҳҳои нави саноатӣ бо зиёда 
аз 6500 ҷойи корӣ сохта, ба истифода 
дода шуданд. Дар натиҷа соли гузашта 
шумораи корхонаҳои саноатӣ ба 2274 
расида, тибқи ҳадафҳои муайянгар-
дида дар ҳафт соли оянда ба зиёда 
аз 3500 расонида мешавад, яъне беш 
аз 54 фоиз афзоиш меёбад. Ин нукта 
гувоҳи он аст, ки Тоҷикистон дар роҳи 
расидан ба ҳадафи чоруми миллӣ – 
саноатикунонии босуръати кишвар 
қадамҳои устувор мегузорад.

Арҷ гузоштан ба фарҳангу таъри-
хи бостонии миллат ва омӯ х тани 
он, инчунин, аз худ кардани мероси 
ҷовидонаи сад ҳо ва ҳазорон нафар 
фарзандони фарзонаи х а лқамон, 
яъне шоирону адибон ва олимону 
му тафаккирони барҷастаи миллат 
вазифаи ҳар як соҳибватан мебошад 
ва ин масъала дар Паёми навбатии 
Президенти мамлакат махс ус қайд 
гард ид .  Барои ҳ ифзи ёд гори ҳои 
таъри х ӣ ва таъмиру нигоҳ дории 
он ҳо, муаррифии ҳ арчи бештари 
мероси мод дӣ ва ғайримод дии ки-
шварамон ба аҳли олам ба масъулин 
даст у рҳо дода шуд. 

Вазъи  тағ й и р ёбан д аи  ҷа ҳ о н и 
имрӯза ва хусусияти устувор пайдо 
намудани зуҳу роти хатарноки за-
мони муосир, аз ҷумла терроризму 
экстремизм, қочоқи силоҳ, гардиши 
ғайриқону нии маводи му хад дир, 
киберҷиноятҳо ва дигар ҷиноятҳои 

фаромиллӣ, ки башариятро ба ташвиш 
овардаанд, дар Паёми имсола махсус 
зикр ёфта, бо мақсади идомаи корҳо 
ва тақвият ба хшидани тадбирҳо 
дар самти пешгирии омилҳои но-
матлуб ва таҳияи «Стратегияи мил-
лии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба 
муқовимат  ба терроризм ва экстре-
мизм барои солҳои 2021 - 2025» су-
пориш дода шуд.

Нуктаи дигари нишотовари Паём 
он аст, ки бо мақсади ҷалби ҷавонон 
барои омӯзиши илмҳои риёзиву дақиқ 
ва табиӣ озмуни ҷумҳуриявии “Илм 
фурӯғи маърифат” эълон карда шуд. 
Ин тадбир самараи нек ба бор хоҳад 
овард ва дар ояндаи наздик илм ва ин-
новатсия пеш рафта, кадрҳои болаёқат 
ба камол мерасанд.

Ҳадаф аз ин ташаббус ҳо ба ланд 
бардоштани сатҳи саводу маърифат-
нокии мардум ва дар навбати аввал , 
наврасону ҷавонон, тақвияти ҳисси 
миллӣ, ватандӯстиву ватанпарварӣ, 
ҳ у в и я т и  м и л л ӣ ,  а р ҷ г у з о р ӣ  в а 
омӯхтани забон, таърих , фарҳанги 
бостонии тоҷикон, тавсеаи доираи 
донишу ҷаҳонбинии илмиву техникӣ 
ва рушди илмҳои дақиқу табиӣ дар 
кишвар мебошад.

Ҳамзамон, ба таври ҳатмӣ омӯхтани 
забонҳои хориҷӣ, махсусан, забонҳои 
русиву англисӣ ва технологияҳои 
иттилоотӣ ва равона намудани корҳои 
илмиву таҳқиқотӣ ба рушди иқтисоди 
миллии кишвар таъкид гардид.

Нуктаи дигаре, ки дар Паёми Пе-
швои миллат ба Маҷлиси олӣ махсус 
қайд гардид, ин рисолату вазифаи хиз-
матчиёни давлатӣ буд , ки Сарвари 
давлат махсус таъкид намуданд: “Бо-
ри дигар таъкид месозам, ки вазифаи 
асосии ҳар яки мо – аз Роҳбари давлат 
сар карда, то вакилони мардум, аъзои 
Ҳукумат, роҳбарони ҳамаи сохтору 
мақомоти давлатӣ ва тамоми хизмат-
чиёни давлатӣ – содиқона хизмат 

кардан ба халқи азизи Тоҷикистон, 
ҳамеша ва дар ҳама ҳолат дар паҳлуи 
халқ будан аст”. Дар ин росто мо 
кӯшиш ба харҷ медиҳем, ки дар пар-
тави гуфтаҳои Пешвои миллат амал 
карда, хизматчиёни давлатиро дар ин 
руҳия – “содиқона хизмат кардан ба 
халқи азизи Тоҷикистон, ҳамеша ва 
дар ҳама ҳолат дар паҳлуи халқ будан” 
тарбия намоем. 

Дар фароварди нутқи пурмуҳтавои 
худ Сарвари давлат мардуми шарифи 
кишварро ба ободкориву созандагӣ ва 
бо дастовезҳои арзанда пешвоз гириф-
тани ҷашни 30 - солагии Истиқлоли 
давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон  даъ-
ват намуданд.

Дар маҷмуъ ироаи Паёми Пешвои 
миллат муҳтарам Эмомалӣ Рамҳон ба 
Маҷлиси Олӣ тамоми масъалаҳоро 
дар бар гирифта, дурнамои рушд ва 
бозсозиро дар кишвар барои фардо 
муайян месозад. Аз ин рӯ анъана шуда-
аст, ки мардуми шарафманди тоҷик ир-
соли Паёмро ҳамасола бо умеду шодии 
бепоён мунтазир шуда, онро тариқи 
расонаҳо бо руҳияи ватандӯстона гӯш 
мекунанд.

Бо итминони комил гуфта метаво-
нем, ки ҳайати устодон, кормандон ва 
донишҷӯёну магистрантони Академи-
яи идоракунии давлатии назди Прези-
денти Ҷумҳурии Тоҷикистон Паёми 
Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмонро чун раҳнамо сармашқи 
фаъолияти худ қарор дода, барои 
амалӣ намудани дастуру супоришҳои 
Сарвари давлат бо тамоми ҳастӣ ҷидду 
ҷаҳд менамоянд.

Ғафурзода Абдухалил 
Д АВЛАТАЛӢ, 

доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ,  
профессор Ректори Академияи 

идоракунии давлатии назди
Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон

ПАЁМ – РОЊНАМОИ ФАРДОИ 
НЕКУ БОСАОДАТ

АГАР САРНАВИШТИ ТАЪРИХИИ МИЛЛАТИ ТОЉИКРО ПЕШИ НАЗАР ОРЕМ, 
МУСТАЌИЛОНА ПАЁМ ДОДАН, ЯЪНЕ МУСТАЌИЛОНА МУАЙЯН КАРДАНИ 

САРНАВИШТИ ХУД, ДАР ЊАЌИЌАТ, ТАНТАНАИ ДАВЛАТДОРИИ МИЛЛӢ ВА АМАЛӢ 
ШУДАНИ ОРМОНЊОИ ТАЪРИХИИ ГУЗАШТАГОНИ МО ДАР БОРАИ СОЊИБДАВЛАТӢ 

ВА ИСТИЌЛОЛИЯТ АСТ. ПАЁМЊОИ АСОСГУЗОРИ СУЛЊУ ВАЊДАТИ МИЛЛӢ - 
ПЕШВОИ МИЛЛАТ, ПРЕЗИДЕНТИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН МУЊТАРАМ ЭМОМАЛӢ 

РАЊМОН БА МАЉЛИСИ ОЛӢ АЗ ОЃОЗ ТО ИМРЎЗ РОЊНАМОИ МУШАХХАСИ 
СОЗАНДАГИЊОИ КИШВАР, ЌАДАМОТИ УСТУВОР БАРОИ ИЉРОИ ОРМОНЊОИ 
БАЛАНДИ МИЛЛӢ, НАЌШАЊОИ БУЗУРГИ ЭЊЁИ ДУБОРАИ ХАЛЌ МЕБОШАНД. 

СОЛИ ЉОРӢ ЊАМ ДАР ПАЁМ МО ШОЊИДИ ЊАДАФЊОИ ЌАВИТАРУ ВАЗИФАЊОИ 
ТАЌДИРСОЗИ НАВ БА НАВУ БАЛАНДАРЗИШ ГАРДИДЕМ, КИ ОНЊО МОРО БА 

МАРЊИЛАИ ШУКУФОВУ ОБОДОНИИ АЗ ИН БЕШТАР МЕРАСОНАНД.
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“Ман ба неруи созандаи тамоми 
мардуми шарифи мамлакат, аз ҷумла 
ҷавонони боғайрат ва занону бо-
нувони ватандӯсту соҳибмаърифат 
эътимоди комил дорам ва дилпурона 
изҳор менамоям, ки мо ҳама якҷо бо 
заҳмати содиқонаву аҳлонаи худ то 
ҷашни мубораку муқаддаси сисола-
гии истиқлолу озодии Тоҷикистони 
маҳбубамон симои Ватани азизамон-
ро то дурдасттарин гӯшаву канори 
он боз ҳам ободу зебо мегардонем,” 
– иброз доштанд Асосгузори сулҳу 
ва ҳ дати миллӣ - Пешвои миллат, 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни 
ироаи Паёми хеш ба Маҷлиси Олӣ.

Боиси хушнудӣ ва сарфарозии мо, 
бонувон аст, ки Пешвои муаззами мил-
лат дар ҳар вохӯрию суханрониҳои 
хеш аз заҳмату талошҳои занон ва бо-
вариашон ба ғайрату шуҷоати эшон 
ёд менамоянд. Ҳамин дастгириҳост, 
ки имрӯзҳо пешрафти дилхоҳ соҳаро 
бе иштироки занону духтарон тасав-
вур кардан ғайриимкон аст. Имрӯзҳо 
бо дастгирии бевоситаи Президенти 
маҳбуби кишвар занону духтарон дар 

ҷомеа мақоми хосса пайдо карда, дар 
тамоми соҳаҳо кору фаъолияти назаррас 
доранд. Боиси ифтихори мо бонувон 
аст, ки Сарвари давлат меҳнати занону 
духтаронро қадр карда, нисбати фаъоли-
яти эшон назари нек доранд ва андешаву 
афкор, қобилияту истеъдод ва садоқату 
ҷасорати онҳоро ҳамеша намунаи ибрат 
меоранд.

Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон аз рӯзи аввали ба ҳайси Сарвари 
давлат интихоб шуданашон ба занону 
бонувон таваҷҷуҳи хосса зоҳир наму-
да, баҳри баланд бардоштани мавқеъ 
ва нақши онҳо дар ҷомеа пайваста 
тадбирҳои судманд меандешанд.

Тӯл и  с о л ҳ о и  с о ҳ и б и с т и қ л о л ӣ 
дастгириҳои занон аз ҷониби Сарвари 
давлат боис ба он шуд, ки онҳо дар ҳама 
соҳаҳои ҳаёти ҷомеа иштироки фаъо-
лона намоянд. Пешвои миллат ҳамеша 
таъкид месозанд, ки зани маърифатнок 
метавонад бо заковату ҳушмандӣ на 
танҳо мавқеи пешоҳангӣ дошта бошанд, 
балки ҷомеаро тарбият намоянд. Ин аст, 
ки имрӯзҳо дар тамоми шаҳру навоҳии 
кишвар занону духтарони соҳибкасбу 
соҳибмаърифат дар соҳаҳои маориф, 
тандурустӣ, соҳибкорӣ фаъолияти на-

заррас дошта, дар самти роҳбарӣ низ 
сол то сол шумораи онҳо меафзояд.

Дар партави дастгириҳои Пешвои 
муаззами миллат бо боварӣ метавон 
гуфт, ки имрӯз зани тоҷик бо хираду 
офаридгорӣ, меҳру муҳаббат, самимият, 
тамкину сабр, иффату ахлоқи ҳамида, 
тарбиятгарию бунёдкорӣ неруи бузург 
ва созандаи ҷомеаро роҳнамоӣ карда 
метавонад. Ин аст, ки нақши созандаи 
зан-модар дар ҷомеаи мо эътирофшу-
данист 

З а ҳ м а т ҳ о и  П е ш в о и  м и л л а т 
му ҳ тарам Эмома лӣ Ра ҳ мон ба он 
равона гардидааст,  ки зан -  модар 
ҳамчун тарбиятгару созанда ва обо-
дкору маърифатпарвар ру шд ёбад . 
Натиҷаи ин та лош ҳо боис шуд , ки 
имрӯзҳо симои зани тоҷик дар ҷомеа 
ҳамчун чеҳраи сиёсӣ шинохта шуд ва 
зани тоҷик дар баробари рисолати 
модарию ҳамсарӣ, имрӯзҳо рисолати 
роҳбариро низ бар дӯш дорад.

Пр е з и де н т и  к и ш вар  м у ҳ тара м 
Эмомалӣ Раҳмон ба неруи занон дои-
мо такя намуда, ба онҳо ҳамчун қувваи 
созанда ва боэътимоди ҷомеа назар 
мекунанд. Ин аст, ки дар сатҳи давла-
тию умумимиллӣ ва маҳаллӣ барно-

маю стратегияҳое қабул шудаанд , ки 
ҳадафашон баланд бардоштани мавқеъ 
ва нуфузи занон дар ҷомеа аст.

Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон соли равон низ зимни ироаи 
Паёми навбатӣ  ба Маҷлиси Олӣ иброз 
доштанд, ки дар сиёсати иҷтимоии дав-
лату Ҳукумати Тоҷикистон ба масъалаи 
баланд бардоштани мақоми занону бо-
нувон дар ҳаёти ҷомеа диққати ҷиддӣ 
дода мешавад.

Дар навбати худ мо, занон ҷавобан ба 
ҳамаи ин ғамхориҳои Пешвои миллат 
ваъда медиҳем, ки аз ин бештар ба Ва-
тани азиз, ба давлату Ҳукумати кишвар 
хизмат намуда, саҳми худро дар рушду 
шукуфоии Тоҷикистони маҳбуб беш аз 
пеш мегузорем. 

Аҳмадзода Зулфия КАБИР,
ноиби Ректор оид ба идеология, 

тарбия ва робита бо ҷомеа

ЗАНОН ДАР МЕЊВАРИ 

ТАВАЉЉУЊИ ПЕШВОИ МИЛЛАТ

Ироаи Паёми навини Президен-
ти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои 
миллат муҳтарам Эмомалӣ Рамҳон ба 
Маҷлиси Олии кишвар дар айёме бар-
гузор гардид, ки мардуми сарбаланди 
тоҷик ба ҷашни муқаддаси миллии 
30-солагии Истиқлоли давлатии ки-
швар ҳамаҷониба омодагӣ мебинанд. 

Падидаи нек аст, ки ирсоли Паёмро 
мардум бо умедҳои тоза мунтазир меша-
ванд ва замоне, ки Паёми Президенти 
мамлакат тариқи расонаҳои хабарӣ на-
моиш ва пахш карда мешавад, мардум 
руҳияи ватандӯстонаи бештарро дар хеш 
касб мекунанд.

Бешу бҳ а,  Паём ҳои Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз оғоз то имрўз 

роҳнамои мушаххаси созандагиҳои ки-
швар, қадамҳои устувор барои иҷрои 
ормонҳои баланди миллӣ, нақшаҳои 
б у зу р г и  эҳ ёи  ду б о раи  и н  х а л қ и 
соҳибтамаддун ва кишвари куҳанбунёд 
гардидаанд. Ҳар сол дар ҳар Паём тозагӣ 
ва ҳадафмандии қавитару вазифаҳои 
тақдирсози нав ба наву баландарзиш 
гузошта мешаванд, ки имрўз моро ба 
ин марҳилаи шукуфоиву ободонӣ рас-
ониданд.

Чун ҳамасола дар Паёми навбатӣ 
низ Пешвои миллат ба самти маориф 
пешни ҳоду с у пориш ҳои му брами 
маърифатиро иброз доштанд. Аз ҷумла, 
иброз доштанд, ки: “Ҳалли масъалаҳои 
иҷтимоӣ, яъне соҳаҳои илму маориф ва 
тандурустӣ ҳамеша дар меҳвари сиёсати 
давлату Ҳукумати мамлакат қарор дорад. 
Соли гузашта дар кишвар 157 муасси-
саи таҳсилоти миёнаи умумӣ, ибтидоӣ, 
миёнаи касбӣ ва синфхонаҳои иловагӣ 
барои 63000 ҷойи нишаст бунёд ва ба 
истифода супорида шуданд. Умуман, 
аз соли 1991 то ба имрӯз дар мамлакат 
3020 иншооти соҳаи маориф бо зиёда 
аз 1 миллиону 300 ҳазор ҷойи нишаст 
сохта, ба истифода супорида шудааст”.

Дар идомаи суханронии худ Прези-
денти мамлакат ҷиҳати баланд бардош-
тани сатҳу сифати таълими хонандагон 
таъкид доштанд: “Мо барои беҳтар 

кардани сатҳу сифати таълим дар ҳамаи 
зинаҳои таҳсилот бояд тамоми шаро-
ити зару риро муҳайё карда, дар ин 
раванд масъулияти падару модар, аҳли 
ҷомеа ва омӯзгоронро боз ҳам баланд 
бардорем.” “...зарур мешуморам, ки ба 
хотири боз ҳам бештар ба омӯзиши 
илмҳои риёзиву дақиқ ва табиӣ ҷалб 
кардани наврасону чавонон, олимону 
муҳаққиқон ва устодону омӯзгорон 
ҳамасола озму ни ҷу м ҳу риявӣ зери 
унвони “Илм – фурӯғи маърифат” гу-
заронида шавад.”

Бо мақсади дастгирии давлатӣ ва 
тақвияти вазъи иҷтимоии донишҷӯёну 
магистрантҳо ва аспиранту докторантҳо 
аз ҷониби роҳбари давлат пешниҳод 
гардид , ки стипендияи онҳо аз 1-уми 
сентябри соли 2021 ба андозаи 30 фоиз 
зиёд карда шавад , ки бешубҳа барои 
ҷавонони илмдӯст ҷодаҳои навро ме-
кушояд.

Таҳсили ҷавонон дар муассисаҳои 
та ҳсилот и олии касбӣ ва илмии 
кишварҳои хориҷӣ яке аз ибтикороти 
муҳимми Ҳукумати мамлакат дар сам-
ти рушди илму маориф маҳсуб меёбад. 
Дар робита ба ин, зикр шуд , ки ҳоло 
дар хориҷи кишвар зиёда аз 40000 на-
фар донишҷӯ, магистр ва аспирантҳои 
мо ба таълим фаро гирифта шудаанд ва 
Сарвари давлат иброз доштанд, ки мо 

бояд тавассути стипендияи байналмила-
лии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
« Ду р а х ш а н д а г о н » ,  б а р н о м а ҳ о и 
байна лмила лӣ ва дигар имконоти 
мавҷуда таҳсили ҷавонони боистеъдо-
дро дар хориҷи мамлакат вусъат бахшем.

Бо боварӣ метавон зикр кард, ки ин 
ҳама иқдомоти Сарвари давлат хеле му-
фиду бамаврид буда, дар умум ба рушди 
беш аз пеши Ватани азизамон кӯмак 
мерасонанд.

Дар маҷмӯъ, Паёми Асосгузори сулҳу 
ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Прези-
денти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олӣ 
ҳуҷҷати муҳимму сарнавиштсоз буда, 
ба пешрафти ҳама соҳаҳо, аз ҷумла, илму 
маориф мусоидат менамояд.

Мо, ҳайати устодон ва кормандони 
Академияи идоракунии давлатии на-
зди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
ба амалисозии самтҳои Паём нақшаи 
чорабиниҳо тартиб дода, аз рӯи он амал 
хоҳем кард. Инчунин ҷашнҳои таърихии 
Ватан, аз ҷумла, 30-солагии Истиқлоли 
давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистонро бо 
дастовардҳои арзандаи меҳнатӣ, илмӣ 
ва таълимӣ истиқбол менамоем.

Даврон САФАРОВ,
ноиби якум, ноиби ректор 

оид ба таълим

ПАЁМ МОЯИ ИФТИХОРИ ВАТАНДОРИСТ
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Соли гузашта 300 коргоҳу корхонаи 
нави саноатӣ бо беш аз 6500 ҷойи корӣ, 
157 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ 
ва биноҳои иловагӣ барои 63 ҳазор на-
фар хонанда, 108 муассисаи тиббӣ ва 
ба масоҳати беш аз 1,2 миллион метри 
мураббаъ манзили истиқоматӣ сохта, 
ба истифода дода шуданд. 

Эмомалӣ РАҲМОН

Паёми имсолаи Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, Пешвои миллат муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмонро ба Маҷлиси Олӣ тамоми 
шаҳрвандони кишвар мисли паёмҳои қаблӣ 
бесаброна интизор буданд. Чун ба мо маълум 
аст, ки паёмҳои Сарвари давлат чун номаи бахт, 
ба самъи ҷомеа расонида мешаванд. Паёми 
соли ҷорӣ низ саросар аз ҳидояту роҳнамо 
иборат буд. Дар ин Паём Пешвои миллат ба 
тамоми аҳолии мамлакат вобаста ба соҳаҳои 
мухталиф муждаи нек расонида, онҳоро барои 
як зиндагии аз ин ҳам хубу осоишта башорат 
доданд.

Дар аввали матлаб мо иқтибосеро аз Паёми 
Пешвои миллат вобаста ба истифода додани 
300 коргоҳу корхонаи нави саноатӣ, ки дар 

онҳо беш аз 6500 ҷойи корӣ муҳайё шудааст, 
ишора намудем. Воқеан аз ин дида дастоварди 
калон намешавад, вақте ки дар як сол 6500 ҷои 
корӣ танҳо дар корхонаҳои саноатӣ муҳайё 
мегардад. Чун ба мо маълум аст, ки солҳои охир, 
бахусус дар соли 2020 сатҳи ҷойҳои корӣ ба 
таври назаррас поён рафта, қисме аз аҳолии 
сайёра бекор монданд. Бекор мондани аҳолӣ 
бошад, албатта паёмадҳои нохуб пушташ до-
рад, ки аввалини он фақру нодорӣ мебошад.

300 коргоҳу корхонаи нави саноатӣ бо беш 
аз 6500 ҷои корӣ дар соле муҳайё гардид, ки 
ҷаҳон дар рӯбарӯи буҳрони шадиди иқтисодӣ 
қарор гирифтааст. Бо шаҳри ин нукт хубтар аз 
Паём ошно мешавем, ки Пешвои миллат қайд 
карданд: “Тавре ки кулли ҳамватанони азизи мо, 
инчунин, ҳар яки шумо – вакилони муҳтарам 
ва ҳозирини гиромӣ медонед, соли 2020 барои 
сокинони сайёра, аз ҷумла Тоҷикистони мо яке 
аз солҳои аз ҳар лиҳоз вазнин буд. Дар натиҷаи 
паҳн шудани бемории сироятии коронавирус 
ва вобаста ба он, босуръат паст рафтани фаъол-
нокии иқтисодӣ ва афзоиши бесобиқаи бекорӣ 
вазъияти сайёра боз ҳам печида гардида, ба 
буҳрони бисёр шадиди иқтисодиву молиявӣ ва 
иҷтимоӣ рӯ ба рӯ омад. Имрӯз дар дунё амалан 
давлат ва соҳае нест, ки аз таъсири буҳрон эмин 
монда бошад. Мувофиқи арзёбии коршино-
сони байналмилалӣ чунин буҳрони шадиду 
фарогир дар сад соли охир бори аввал ба миён 
омада, боиси таназзули ҷиддии иқтисодиёти 
ҷаҳон гардид”.

Ҳамчунин 157 муассисаи таҳсилоти миёнаи 
умумӣ ва биноҳои иловагӣ барои 63 ҳазор 
нафар хонанда паёми барҷастаи рушди маориф 

дар кишвар мебошад. Дар соле, ки тамоми 
давлатҳо худро дар садади хатару таҳдид ме-
диданд, Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти сиёсати 
хирадмандона ва дурбинонаи Пешвои муазза-
ми миллат на танҳо ба вируси ҳамагирӣ корона-
вирус ғолиб омад, балки дастовардҳоеро соҳиб 
гардид, ки бешак баъзе давлатҳо дар давраи 
амну оромӣ онро соҳиб гардида наметавонанд. 
157 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ ва 
биноҳои иловагӣ барои 63 ҳазор нафар хонан-
да далели бебаҳси гуфтаҳои болост.

Дар соле, ки “Пайомадҳои пандемия ба 
иқтисодиёти кишварҳои ҷаҳон, аз ҷумла ба 
рушди иқтисоди миллӣ, буҷети давлатӣ, гар-
диши савдои хориҷӣ, қурби асъори миллӣ, 
инчунин, ба фаъолияти корхонаҳои саноативу 
муассисаҳои хизматрасонии мо низ таъсири 
манфии худро…” расонид, Тоҷикистон бо 
татбиқи сиёсати хирадмандона, таҳти сарварии 
Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон “бо 
вуҷуди мушкилоти пешомада, ҷиҳати пешгирӣ 
намудани пайомадҳои буҳрон ва ҳифзи ам-
нияти иқтисодии мамлакат як қатор чораҳои 
фавриро роҳандозӣ” намуданд. Чуноне дар 
Паёмашон Сарвари давлат зикр намуданд: 
“Дар навбати аввал, бо дарназардошти коҳиш 
ёфтани даромади буҷет, афзоиши талаботи 
маблағгузорӣ, пеш аз ҳама, ба соҳаҳои иҷтимоӣ, 
аз ҷумла тандурустӣ ва дигар хароҷоти пеш-
бининашуда буҷети давлатиро барои соли 
2020 бознигарӣ карда, ба нишондиҳандаҳои 
қисми даромад, хароҷот ва касри он тағйироти 
дахлдор ворид намудем”.

Бадин васила дар кишвар на танҳо буҳрони 
ҷаҳонӣ пешгирӣ карда шуд, балки “Бо мақсади 

ҳифзи амнияти озуқавории кишвар ва афзун 
намудани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти худӣ 
майдони кишти асосӣ ва такрории зироатҳои 
кишоварзӣ дар масоҳати даҳҳо ҳазор гектар 
афзоиш дода шуд. Иқтисодиёти кишвар дар 
соли 2020-ум 4,5 фоиз афзоиш ёфта, ҳаҷми 
маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ ба 82,5 миллиард 
сомонӣ баробар гардид. Дар ин давра 9,7 фоиз 
афзоиш ёфтани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти 
саноатӣ, кишоварзӣ 8,8 ва гардиши савдои 
хориҷӣ 0,8 фоиз, аз ҷумла содирот дар ҳаҷми 
19,8 фоиз заминаи рушди иқтисоди кишварро 
ба вуҷуд овард.

Хусусан, истеҳсоли маҳсулоти озуқа нисбат 
ба соли 2019-ум 28,3 фоиз афзоиш ёфт, ки 
ба беҳтар таъмин гардидани бозори дохилӣ 
бо маҳсулоти истеҳсоли ватанӣ мусоидат на-
муд. Ба соҳаҳои гуногуни иқтисоди миллӣ дар 
ҳаҷми умумии беш аз 5,4 миллиард сомонӣ 
сармояи хориҷӣ, аз ҷумла 1,3 миллиард сомонӣ 
сармояи мустақими хориҷӣ ҷалб карда шуд”.

Ҳамин тавр, мо метавонем, аз ҳар хати Паё-
ми Пешвои миллат як фатҳу як навиди хушро 
ба худ гирем. Паёми Сарвари давлат номаест, 
ки ҳамаи моро таҳрик ба сохтану обод кардан, 
дӯст доштани Ватану ҳифзи он медиҳад. Аз 
ҳамин зовия моро мебояд, ки Паёми Пешвои 
миллатро нукта ба нукта омӯзем, аз худ кунем 
ва ҳарф ба ҳарф онро дар амал татбиқ намоем. 
Чун роҳи саодату небахтӣ ва ояндаи дурахшо-
ни мо, тоҷикистониён дар он таҷассум ёфтааст.

Исмоил АБДУАЛИМЗОДА,
ноиби ректор оид ба иқтисод

ва хоҷагидории Академия

ПАЁМ - ТАЉАССУМГАРИ САОДАТУ 
НЕКБАХТЇ ВА ОЯНДАИ ДУРАХШОН

Аз муҳтавои Паёми навбатии Сарвари 
давлат бармеояд, ки меҳвари асосии онро 
азми қавӣ ва нияти некро  ташкил медиҳад. 
Шоҳиди бевоситаи он ҳастем, ки ҳанӯз аз 
рӯзҳои аввали соҳибистиқлолӣ Пешвои 
муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
маорифро яке аз самтҳои афзалиятнок эъ-
лон намудаанд. 

Аз ҷумла, рушди таҳсилоти томактабӣ 
дар шумори масъалаҳоест, ки дар баробари 
масоили ҳалталаби дигар зинаҳои таҳсилот 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон ҳамасола зимни ироаи Паёми 
хеш ба Маҷлиси Олӣ ба он таваҷҷуҳи хосса 
зоҳир менамоянд. Пешвои миллат таъкид на-
мудаанд: “Яке аз мушкилоти асосӣ дар соҳаи 
маориф норасоии муассисаҳои таҳсилоти 
томактабӣ дар аксари шаҳру ноҳияҳо мебошад. 
Соли гузашта ҳамагӣ 14 муассисаи томактабӣ 
барои 2520 кӯдак бунёд гардидааст, ки ин 
нишондиҳанда ба талаботи рӯз ҷавобгӯ нест”.

Ба яке аз масъалаи рӯзмарра таваҷҷуҳи мах-
сус зоҳир намудани Сарвари давлат бесабаб 
нест. Дарвоқеъ, муассисаҳои томактабӣ дар 
соҳаи маориф зинаи аввали таълиму тарбия 
ба шумор мераванд ва дар инкишофи дуру-
сти шахсияти кӯдакон нақши созгор доранд. 
Маҳз дар ҳамин зинаи таҳсилот ба кӯдакон 

тарзи дуруст нишастан, сухан гуфтан, эҳтироми 
калонсолонро ба ҷо овардан ва дӯст доштани 
табиат омӯзонда мешавад. Ба ибораи дигар, та-
шаккули  ҷисмонӣ, зеҳнӣ, ахлоқӣ ва фарҳангии 
кӯдакон аз ҳамин синну сол оғоз ва, сипас, дар 
муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ инки-
шоф меёбад. Барномаҳои таълимию тарбиявӣ, 
ки ҳоло дар соҳа ҷорӣ гардидаанд, дар пиёда 
намудани ин мақсади асосӣ кумак менамоянд. 
Тибқи таҳлили мутахассисон кӯдаконе, ки дар 
муассисаҳои томактабӣ таълим гирифтаанд, 
аз дигар кӯдакон ба куллӣ тафовут доранд. 
Хусусан, аз ҷиҳати инкишофи нутқ. Аммо, 
мутаассифона, ҳоло муассисаҳои томактабии 
кишвар имкони пурраи ба таълиму тарбия 

фаро гирифтани кӯдаконро надоранд. 
Албатта, ҳамасола дар кишвар муассисаҳои 

зиёди томактабӣ мавриди истифода қарор 
мегиранд. Тибқи маълумотҳои оморӣ айни ҳол 
дар мамлакат беш аз 636 муассисаи таҳсилоти 
томактабию кӯдакистон мавриди амал қарор 
доранд, ки дар он 96 ҳазор наврас ва зиёда аз 
1600 маркази инкишофи кӯдакон бо фаро-
гирии  46300 наврас ба таълиму тарбия ва ба 
омӯзиш машғуланд. Ҳамзамон, дар назди чанде 
аз муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии 
мамлакат низ гурӯҳои омодакуни ба мактаб 
таъсис дода шудаанд, ки ин ҳам тадбири хубе 
дар ин самт маҳсуб меёбад.

Дар давлатҳои мутараққии ҷаҳон наврасон 
аз синни хурдсолӣ ба таҳсил ҷалб карда меша-
ванд. Зеро, ба андешаи равоншиносон давраи 
ташаккулёбии майнаи наврасон ҳамин давра 
мебошаду имкони бештару хубтар ва дақиқ 
қабул кардани донишу маълумот ҳам, хусусан, 
дар ин давра беҳтар будааст. Онҳо бар он наза-
ранд, ки дар ин муддат бояд наврасон бештар 
ба таълиму омӯзиш фаро гирифта шаванд.             

Тавре масъулон иброз медоранд, шумораи 
наврасоне, ки айни ҳол ба боғчаҳо фаро гириф-
та мешаванд, 14 дарсадро ташкил медиҳад, ки 
бо ин шумора наметавон ба мақсаду ҳадафҳои 
дарпешбуда комёб шуд. Дар асоси дастуру фар-
моиши Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии 

Тоҷикистон то соли 2021 то 30 дарсади 
кӯдакон бояд ба таҳсили томактабӣ фаро ги-
рифта шаванд.

Президенти кишвар зимни ироаи Паём ба 
роҳбарони вазоратҳои маориф ва илм, рушди 
иқтисод ва савдо, молия, Кумитаи давлатии 
сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ, ра-
исони вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо супориш 
доданд, ки бо ҷалби соҳибкорон ва дигар 
сарчашмаҳои маблағгузорӣ ҷиҳати бунёди 
кӯдакистонҳо ва марказҳои инкишофи кӯдакон 
тадбирҳои заруриро роҳандозӣ карда, ба ин 
масъала бисёр ҷиддӣ ва бо масъулияти баланд 
муносибат намоянд.

Пешвои муаззами миллат таъкид доштанд, 
ки ҳадафи Роҳбари давлат аз ин ташаббусҳо 
баланд бардоштани сатҳи саводу маърифат-
нокии мардум ва дар навбати аввал, наврасону 
ҷавонон, тақвияти ҳисси миллӣ, ватандӯстиву 
ватанпарварӣ, ҳувияти миллӣ, арҷгузорӣ ва 
омӯхтани забон, таърих, фарҳанги бостонии 
тоҷикон, тавсеаи доираи донишу ҷаҳонбинии 
илмиву техникӣ ва рушди илмҳои дақиқу табиӣ 
дар кишвар мебошад.

Гулноз НУСРАТОВА, 
мураббияи гурӯҳи омодакунии то 
мактабии ширхоргоҳ кӯдакистони 
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Паёми имсола ба мақоми Олии 
қонунгузории мамлакат ва мардуми ша-
рифи Тоҷикистон дар даврае пешниҳод 
гардид , ки мардуми сарбаланди тоҷик  
дар остонаи ҷашни  воқеан таърихӣ – 
сиюмин солгарди Истиқлолу озодии 
Ватани азизамон қарор доранд.

Пр ез и ден т и  мам л ак ат  м у ҳ тарам 
Эмомалӣ Раҳмон соҳаи маорифро яке аз 
самтҳои калидии ҷомеа ҳисобида ҳамасола 
барои баланд бардоштани мақому манзала-
ти омӯзгор ва беҳтар шудани сатҳу сифати 
таълим чораҳои заруриро меандешанд. 
Чуноне, ки дар Паёми навбатӣ  қайд на-
муданд: “Мо барои беҳтар кардани сатҳу 
сифати таълим дар ҳамаи зинаҳои таҳсилот 
бояд тамоми шароити заруриро муҳайё 
карда, дар ин раванд масъулияти падару 
модар, аҳли ҷомеа ва омӯзгоронро боз 
ҳам баланд бардорем”. Ҳамчунин дар ин 
самт зикр шуд, ки соли гузашта дар кишвар 
157 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ, 
ибтидоӣ, миёнаи касбӣ ва синфхонаҳои 
иловагӣ барои 63000 ҷойи нишаст бунёд 
ва ба истифода супорида шуданд. Инчунин 
аз соли 1991 то ба имрӯз дар мамлакат 
3020 иншооти соҳаи маориф бо зиёда аз 
1 миллиону 300 ҳазор ҷойи нишаст сохта, 
ба истифода супорида шудааст. Махсусан 
қайд гардид, ки дар ин ҷода муассисаҳои 
типи нави замони истиқлол – мактабҳои 
президентӣ ва литсею гимназияҳо пеш-
саф буда, ҳар сол беш аз 97 фоизи хат-
мкунандагони ин муассисаҳо сазовори 
номи донишҷӯи муассисаҳои таҳсилоти 
олии кишвар ва хориҷ аз он мегарданд. Ба 
Вазорати маориф ва илм дастур дода шуд, 
ки ташаббусу таҷрибаи ин мактабҳоро 
доир ба баланд бардоштани сатҳу сифати 
таълим дар ҳамаи муассисаҳои таълимии 
кишвар васеъ татбиқ намояд.

Чӣ гунае ки ҳамагон огоҳӣ дорем, бо 
мақсади боз ҳам беҳтар кардани сифати 
таълим дар Паёми соли гузаштаи Прези-
дент ба Маҷлиси Олӣ солҳои 2020 – 2040 
«Солҳои омӯзиш ва рушди фанҳои риёзӣ, 
дақиқ ва табиӣ дар соҳаи илму маориф» 
эълон гардида буд  ва ҷиҳати татбиқи ин 
ташаббус аз ҷониби Ҳукумати мамлакат 
нақшаи чорабиниҳо барои солҳои 2020 – 
2025 қабул карда шудааст. Вобаста ба ин 
масъала Президенти мамлакат муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон иброз намуданд , ки 
“Зарур мешуморам, ки ба хотири боз 
ҳам бештар ба омӯзиши илмҳои риёзиву 
дақиқ ва табиӣ ҷалб кардани наврасону 
ҷавонон, олимону муҳаққиқон ва устодону 
омӯзгорон ҳамасола озмуни ҷумҳуриявӣ 
зери унвони «Илм – фурӯғи маърифат» 
гузаронида шавад. Умедворам, ки дар оз-
муни навбатӣ истеъдодҳои наврасу ҷавон 
донишу маҳорати хешро санҷида, дар оян-
да барои пешрафти илмҳои риёзиву дақиқ 
ва табиӣ нақши арзишманд мегузоранд. 
Бинобар ин, зарур аст, ки ташкил ва бар-
гузории ин чорабинӣ дар сатҳи бисёр ба-
ланд ба роҳ монда, маблағи барои ҷоизаҳо 

пешбинигардида зиёд карда шавад”.
Бо мақсади ҳавасманд гардонида-

ни ғолибони озмунҳои мазкур Пешвои 
миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба 
Ҳукумати мамлакат, Вазорати маориф ва 
илм, Маркази миллии тестӣ, ҳамаи сохтору 
мақомоти давлатӣ, аз ҷумла роҳбарони 
вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо супориш до-
данд, ки ғолибони озмунҳоро аз рӯи инти-
хоби худашон ба муассисаҳои таҳсилоти 
олӣ бидуни имтиҳон қабул карда, барои 
ҳавасмандгардонии моддиву маънавии 
омӯзгорон ва падару модарони онҳо 
тадбирҳои иловагӣ андешида шавад. 

Ёдовар шудан ба маврид аст, ки таъ-
лиму тарбияи насли ҷавон дар рӯҳияи 
меҳанпарварӣ, илму фарҳангдӯстӣ ва 
арзишҳои миллӣ пеш аз ҳама аз  оила оғоз 
ёфта ва сипас дар  боғчаю мактабҳо ва  
ҷомеа ба ин масъала  диккати аввалин-
дарача дода  мешавад. Ин аст, ки Сарва-
ри давлат дар паёмҳои ҳамасолаи хеш ба 
сатҳу сифат ва шароитҳои муассисаҳои 
таҳсилоти томактабӣ аҳамияти ҷиддӣ дода 
вобаста ба ин самт ба масъулин дастуру 
супоришҳои мушаххас медиҳанд. Чуноне, 

ки дар Паёми имсола қайд намуданд: “Яке 
аз мушкилоти асосӣ дар соҳаи маориф но-
расоии муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ 
дар аксари шаҳру ноҳияҳо мебошад. Соли 
гузашта ҳамагӣ 14 муассисаи томактабӣ 
барои 2520 кӯдак бунёд гардидааст, ки ин 
нишондиҳанда ба талаботи рӯз ҷавобгӯ 
нест. 

Аз ин рӯ, ба роҳбарони вазоратҳои 
маориф ва илм, рушди иқтисод ва савдо, 
молия, Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва 
идораи амволи давлатӣ, раисони вилоятҳо 
ва шаҳру ноҳияҳо супориш дода меша-
вад , ки бо ҷалби соҳибкорон ва дигар 
сарчашмаҳои маблағгузорӣ ҷиҳати бунё-
ди кӯдакистонҳо ва марказҳои инкишофи 
кӯдакон тадбирҳои заруриро роҳандозӣ 
карда, ба ин масъала бисёр ҷиддӣ ва бо 
масъулияти баланд муносибат намоянд”.

Ҳамчунин Пешвои миллат доир ба 
дигар самтҳои ҳаётан муҳимми имрӯза, 
аз қабили: дастгирии ҷавонон, фаъоли-
яти мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва Қувваҳои 
Мусаллаҳи кишвар, робитаҳои дипломатӣ, 
ҷиҳати ҷалби бештари сайёҳон ва сар-
мояг узорони хориҷӣ, мубориза бар 
зидди таҳдиду хатарҳои замони муосир, 
ҳамкориҳои зичу судманд дар соҳаи ам-
ният бо Ҷумҳурии Исломии Афғонистон 
ва дигар шарикони худ, инчунин арҷ гу-
зоштан ба фарҳангу таърихи бостонии 
миллат ва омӯхтани он,  аз худ кардани 
мероси ҷовидонаи садҳо ва ҳазорон нафар  
фарзандони фарзонаи халқамон суханронӣ 
намуда, ба масъулини соҳа супоришҳои 
мушаххас доданд.

Дилором САЙДАҲМАДЗОДА, 
директори Маркази омӯзиши

“Мактаби давлатдории 
Эмомалӣ Раҳмон”

Ҳусноро САЙДАҲМАДЗОДА,
унвонҷӯи Академия

ПАЁМ: РАЊНАМОЕ БА СЎИ СОЗАНДАГИЊО

Бузургтарин сарвати ҳар як давлату мил-
лат фарзандони ватандӯст, ватанпарвар, 
боистеъдод ва бофарҳанги он мебошад. 
Ин қабил фарзандони содиқу фидокори 
миллат қодиранд, ки дар ҳар давру замон, 
дар лаҳзаҳои басо ҳассосу сарнавиштсози 
таърих масъулият ва зимоми умури идораи 
кишварро ба дасти худ гирифта, сафинаи 
умеду орзуҳои халқу миллати хешро ба са-
ломат ба соҳили умед бирасонанд. 

Истеъдод, ҷасорату матонат, дониши му-
каммали сиёсии шахсони барҷаста дар ҷорӣ 
кардани тартибу низом, сулҳу ваҳдат, пешрафту 
шукуфоии кишвар, беҳбудии рӯзгори мардум 
намоён мешавад. Нахустин бор пас аз муддати 
зиёд, баъди Нусратулло Махсум, Абдураҳим 
Ҳоҷибоев, Шириншоҳ Шоҳтемур, Абдуқодир 
Муҳиддинов, Чинор Имомов, Бобоҷон 
Ғафуров, Турсун Ӯлҷабоев ва Ҷаббор Расулов 
халқи тоҷик соҳиби чунин сарвари сарсупур-
даи ватандӯсте чун Эмомалӣ Раҳмон шуд, ки 
халқи худро ба сӯйи ҳадафи ниҳоӣ, ба ваҳдату 

ягонагӣ ва сулҳу беҳбудӣ роҳнамоӣ мекунад.
Таърих гувоҳ аст, дар ибтидои солҳои 90-

уми қарни ХХ вазъи сиёсии Тоҷикистон ба 
дунболи хушунатҳои сиёсӣ ва майдондориҳои 
неруҳои мухолиф тезутунд гардида, кишварро 
оташи ҷанги бародаркуш фаро гирифт. Бар 
асоси тасмимгириҳои роҳбари давлат ҳанӯз 
дар нимаи аввали соли 1993 бо мақсади хоти-
ма бахшидан ба ҷанги шаҳрвандӣ дар мамла-
кат, бозгардондани гурезаҳо ва муҳоҷирини 
иҷборӣ ба макони зист, барқарор сохтани 
ҳазорҳо манзили харобгардида, пешгирии 
раванди таназзули иқтисод ва бозсозии 
ҷароҳатҳои ҷанги бародаркуш ба хотири наҷот 
додани Тоҷикистон аз вартаи ҳалокат масъалаи 
ба ҳам овардани Афғонистон Бурҳониддин 
Раббонӣ мебурданд. Ва он ҷо бояд сарлашка-
ри машҳури он кишвар Аҳмадшоҳи Масъуд 
иштирок мекард. Вале дар сарҳад чархболи 
Сарвари давлатро касе пешвоз нагирифт. Да-
стаи посбонони Президент исрор мекарданд, 
ки ба Душанбе баргарданд. Дар ҳудуди давлати 
бегона, ки дар он ҷанги шаҳрвандӣ дар авҷ 

аст, парвоз кардан хатари бузург дорад, онҳо 
мекӯшиданд инро ба Раҳмонов бовар куно-
нанд. Ӯ инро мефаҳмид. Бо вуҷуди ин шояд 
боз мефаҳмид, ки ҳоло ҳар соат ғанимат аст, то 
созишномаи умумии оташбас имзо нагардад, 
ҷавонони зиёде аз ҳарду ҷониб талаф меёбанд. 
Эмомалӣ Раҳмон фармон дод, ки ба парвоз 
идома диханд.

Оромиву амнияте, ки аз баракати Созиш-
номаи истиқрори сулҳ ва ризоияти миллӣ дар 
Тоҷикистон барқарор гардид, барои бунёди 
сохтмонҳои азим, равнақи самтҳои мухтали-
фи иқтисодиёти миллӣ, тавсеаи ҳамкориҳои 
бисёрҷониба бо кишварҳои ҷаҳон пояҳои 
мустаҳкам гузошт. Ба расмият шинохта шу-
дани Тоҷикистон аз ҷониби беш аз 150 давла-
ти ҷаҳон, ифтитоҳи сафоратхонаҳои чандин 
кишварҳои дунё дар пойтахти Тоҷикистон 
ва дар мамолики ҷаҳон таъсис ёфтани 
намояндагиҳои дипломативу тиҷоратии 
давлати тоҷикон раванди ин муносибатҳоро 
вусъат ва суръати бесобиқа бахшид. Ҳамаи ин 
падидаҳои барҷаста, ки «сиёсати дарҳои боз» 

дар низоми равобити дипломатии Тоҷикистон 
унвон гирифт, миёни Тоҷикистон ва ҷомеаи 
башарӣ пайвандҳои тоза ба тоза эҷод намуда, 
дар ҷаҳони муосир сулҳи тоҷиконро ҳамчун 
таҷрибаи ибратомӯзи давлатдорӣ муаррифӣ 
сохт. Сулҳи тоҷикон аз ҷониби сиёсатмадо-
рони барҷастаи ҷаҳони муосир баҳои баланд 
гирифта, сабақи судманди таърихии онро дар 
барқарории амнияти минтақаҳои мухталиф 
арзишманд гардонид.

Эмомалӣ Раҳмон дар ҳақиқат ҳам, Асос-
гузори сулҳу ваҳдати миллӣ ва Пешвои сар-
навиштсози миллати тоҷик аст. Ба шарофати 
сиёсати бунёдкорона ва созандаи ин абармар-
ди таърихи навин Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 
даргириҳои дохилӣ раҳоӣ ёфта, имрӯз чун дав-
лати соҳибихтиёр дар харитаи ҷаҳон ва ҷомеаи 
байналмилалӣ мақоми сазовор гирифтааст ва 
акнун онро тамоми мардуми дунё мешиносанд 
ва эътироф мекунанд.

Рустамзода ХУРШЕД, 
донишҷӯи курси 3 

ПЕШВОЕ, КИ БО Ў МЕТАВОН ИФТИХОР КАРД
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Пас аз ба даст овардани Истиқлолияти 
давл атӣ ва қабули Конис тит у тсия 
Тоҷикистон эъмори ҷомеаи демократӣ, 
ҳуқуқбунёд ва иҷтимоиро заминаи асосии 
бунёди давлати соҳибистиқлоли худ қарор 
дод. 

Мутобиқи қисми сеюми моддаи якуми Кон-
ститутсия Тоҷикистон давлати иҷтимоӣ буда, 
барои ҳар як инсон шароити зиндагии арзанда 
ва инкишофи озодонаро фароҳам меорад. Во-
баста ба ин дар Ҷумҳурии Тоҷикистон зарурат 
ва ногузирии танзими ҳуқуқии анъана, ҷашну 
маросим  ба вуҷуд омад.

Аз талаботи моддаи мазку р, чунин 
уҳдадориҳои конститутсионии давлати 
Тоҷикистон ҳамчун давлати иҷтимоӣ бар-
меояд: ҳифзи меҳнат ва саломатии одамон, 
муқаррар кардани андозаи ҳадди ақалли музди 

меҳнат, дастгирии давлатии оила, маъюбон 
ва шахсони пиронсол, мунтазам инкишоф 
додани низоми хадамоти иҷтимоӣ, муқаррар 
намудани нафақаи давлатӣ, кумакпулиҳо ва 
дигар кафолатҳои ҳифзи иҷтимоӣ. Хусусияти 
иҷтимоӣ доштани давлати Тоҷикистон дар он 
зоҳир мешавад, ки сиёсати дохилии он барои 
фароҳам овардани шароит ҷиҳати зиндагии 
арзанда ва инкишофи озодонаи шахсият ни-
гаронида шудааст. 

Анъана, урфу одат, ҷашну маросим рукни 
муҳими фарҳанги миллӣ ва боварҳои мардумӣ 
буда, дар ҳар ҷомеаи озод ва демократӣ ногу-
зирии ҳифзи рушдро мутобиқ ба манфиатҳои 
халқ ва давлат касб менамояд. 

Омӯзиши ташаккул ва таҳаввули ҷашну 
маросим ва анъанаҳо дар масири таърих имкон 
медиҳад, ки махсусияти низомҳои таърихии 
ҳуқуқӣ-ҳуқуқҳои одатӣ, анъанавӣ, динӣ ва 

ҳуқуқҳои воридшуда дуруст баҳогузорӣ гар-
данд. Ин омӯзиш ҳамзамон имкон медиҳад, 
ки ҳолат ва хусусиятҳои инкишофи шу-
ури ҳуқуқии халқ, тасаввурот ва ақидаҳои 
иҷтимоӣ - сиёсӣ, ахлоқӣ, ҳуқуқӣ, қонуният ва 
хусусиятҳои инкишофи афкори  ҳуқуқии халқи 
тоҷик  бо маром муайян карда шаванд.

 Анъана ва ҷашну маросимҳо барои ба эъ-
тидол овардани муносибатҳои ҷамъиятӣ ва 
инкишофи худшиносии миллӣ, баланд бардо-
штани фарҳанги ҳуқуқӣ ва ташаккули миллати 
муосири сиёсии тоҷик нақши асосӣ  мебозанд.

Бо ташаббуси Асосгузори сулҳу ваҳдати 
миллӣ - Пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва 
дастгирии ҳамаҷонибаи аҳолӣ Қонуни 
Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи танзими 
анъана ва ҷашну маросимҳо дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон” аз 8 июни соли 2007, №272 

қабул карда шуда, қонуни мазкур дар ҳақиқат 
мардумӣ буда, дар он манфиатҳои табақаҳои  
гуногуни аҳолӣ  ба инобат гирифта шудааст. 

То қабули қонун вазъи гузаронидани 
маросимҳои мардумӣ бисёр ташвишовар буд. 
Бо сабаби густариш ёфтани зоҳирпарастӣ 
ва паст гардидани сатҳи маърифати динии 
шаҳрвандон бисёр ҷашну маъракаҳои миллӣ 
ва маросимҳои динӣ, ки бояд дар доираи хона-
вода ва наздикон сурат гиранд, ба маъракаҳои 
пурдабдабаву серхароҷот табдил ёфта, ба 
манфиатҳои иқтисодию иҷтимоии мардум 
зарари ҷиддӣ ворид менамуданд.

Ҳамин тариқ, баҳри амалӣ гардидани 
принсипҳои давлати иҷтимоӣ ва таъмини ша-
роити зиндагии арзанда, ба танзим даровар-
дани анъана ва ҷашну маросим омили муҳим 
маҳсуб меравад.

Н.Б.ШАМСОВ,
магистрант

КАФИЛИ ЗИНДАГИИ АРЗАНДА

Ба ҳамагон маълум аст, ки соли 2020 бо 
паҳншавии вируси COVID-19 назар ба ди-
гар солҳо фарқкунанда буд. Дар соли  сипа-
ришуда мамолики ҷаҳон на барои пештоз 
будан дар рушди иқтисодиёти ҷаҳонӣ кӯшиш 
карданд, балки бештар барои он талош на-
муданд, ки иқтисодиёташон дар буҳрони 
ҳамагир муфлис нагардад. 

Бо вуҷуди ин, дар соли 2020 иқтисодиёти 
қисме аз давлатҳо дар фишанги пандемияи 
ҷаҳонӣ рӯ ба коҳишёбӣ овард. Ин нуктаро 
соли ҷорӣ Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ 
– Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зим-
ни ироаи Паёми хеш ба Маҷлиси Олӣ хеле 
хуб шарҳ доданд: “Дар натиҷаи паҳн шудани 
бемории сироятии коронавирус ва вобаста 
ба он, босуръат паст рафтани фаъолнокии 
иқтисодӣ ва афзоиши бесобиқаи бекорӣ 
вазъияти сайёра боз ҳам печида гардида, ба 
буҳрони бисёр шадиди иқтисодиву молиявӣ 
ва иҷтимоӣ рӯ ба рӯ омад. Мувофиқи арзё-
бии коршиносони байналмилалӣ чунин 
буҳрони шадиду фарогир дар сад соли 
охир бори аввал ба миён омада, боиси та-
наззули ҷиддии иқтисодиёти ҷаҳон гардид,” 
- сароҳатан иброз доштанд Пешвои миллат 
зимни ироаи Паёми хеш. 

Ҷу м ҳ у р и и  То ҷ и к и с то н  ч у н  у з в и 
комилҳуқуқи ҷомеаи ҷаҳонӣ аз ҳар паёмаде, 
ки ба мамолики дунё дахл дорад, ҷудо буда 
наметавонад. Аз ҷумла, дар Тоҷикистон низ 
вируси ҳамагири COVID-19 дар соли 2020 
ба қайд гирифта шуд ва то андозае зарари 
худро дар рушди иқтисоди миллӣ расонид. 
Чуноне Сарвари давлат дар Паёмашон 
изҳор доштанд: “Пайомадҳои пандемия ба 
иқтисодиёти кишварҳои ҷаҳон, аз ҷумла ба 
рушди иқтисоди миллӣ, буҷети давлатӣ, гар-

диши савдои хориҷӣ, қурби асъори миллӣ, 
инчунин, ба фаъолияти корхонаҳои сано-
ативу муассисаҳои хизматрасонии мо низ 
таъсири манфии худро расонида истодаанд”.

Хушбахтона, давлати мо аз зумраи он 
давлатҳое нагардид , ки ба буҳрон рӯ ба 
рӯ гардида, иқтисодиёташ рӯ ба коҳишёбӣ 
орад. Ҳарчанд баъзе соҳаҳо дар фаъолияти 
худ ба мушкилӣ дучор гардида бошанд ҳам, 
бовуҷуди ин сиёсати пешгирифтаи давлату 
Ҳукумати Тоҷикистон ба таври бояд таво-
нист, ки роҳи муфлисшавии корхонаҳоро 
дар кишвар пешгирӣ намояд: “Яъне мо соли 
2020 дар вазъияти бошиддати иқтисодиву 
молиявии ҷаҳонӣ фаъолият карда, бо вуҷуди 
мушкилоти пешомада, ҷиҳати пешгирӣ на-
мудани пайомадҳои буҳрон ва ҳифзи амни-
яти иқтисодии мамлакат як қатор чораҳои 
фавриро роҳандозӣ кардем,”-изҳор доштанд 
Пешвои миллат.

Таъсири вируси COVID-19-ро аз хурд 
то калон дар тамоми ҷаҳон эҳсос наму-
данд. Он ҷомеаи ҷаҳониро ба тарсу ваҳм 
ду чор намуд ва ба бисёре аз соҳа ҳои 
иқтисодиёти ҷаҳонро зарари худро рас-
онид. Пеш аз ҳама паҳни коронавирус 
мушкилоти иқтисодиро дар ҷаҳон печи-
датар гардонид. Болои он ҳама ҳодисаҳое, 
ки ҳамарӯза дар ҷаҳон рух медиҳанд , ин 
хатар дар иқтисодиёт ва шароити бозори 
ҳамаи кишварҳо тағйироти ҷиддиро ба бор 
овард. Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон зимни ироаи Паёми худ ба Маҷлиси 
Олӣ ҳамаи ин мушкилиҳоро зикр наму-
да, қайд карданд , ки: “Бо вуҷуди таъсири 
манфии омилҳои зикршуда, дар натиҷаи 
амалӣ гардидани тадбирҳои таъхирнопа-
зир аз ҷониби Ҳукумати кишвар устувории 
нишондиҳандаҳои макроиқтисодӣ таъмин 
гардида, дар самти беҳтар намудани сатҳу 
сифати зиндагии аҳолӣ тамоюлҳои мусбат 
нигоҳ дошта шуданд”. 

Натиҷаи сиёсати дурбинона ва хирадман-
донаи Роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон дар давраи сахти буҳрони ҷаҳонӣ 

нишон дод, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон ме-
тавонад, ҳатто дар замони ноамнӣ, хуруҷи 
бемориҳои мухталиф, пандемияҳо мувози-
нати иқтисодии худро нигоҳ дорад. Ҳатто 
дар соли 2020 бо вуҷуди паҳни бемории 
COVID-19 иқтисодиёти кишвар афзоиш 
ёфта, ҳаҷми маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ бо-
ло рафтанд. Дар ин бобат Пешвои миллат 
дар Паёмашон чунин ишора намуданд: 
“Иқтисодиёти кишвар дар соли 2020-ум 4,5 
фоиз афзоиш ёфта, ҳаҷми маҷмӯи маҳсулоти 
дохилӣ ба 82,5 миллиард сомонӣ баробар 
гардид. Дар ин давра 9,7 фоиз афзоиш ёф-
тани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ, 
кишоварзӣ 8,8 ва гардиши савдои хориҷӣ 
0,8 фоиз, аз ҷумла содирот дар ҳаҷми 19,8 
фоиз заминаи рушди иқтисоди кишварро ба 
вуҷуд овард. Хусусан, истеҳсоли маҳсулоти 
озуқа нисбат ба соли 2019-ум 28,3 фоиз 
афзоиш ёфт, ки ба беҳтар таъмин гардида-
ни бозори дохилӣ бо маҳсулоти истеҳсоли 
ватанӣ мусоидат намуд. Ба соҳаҳои гуногуни 
иқтисоди миллӣ дар ҳаҷми умумии беш аз 5,4 
миллиард сомонӣ сармояи хориҷӣ, аз ҷумла 
1,3 миллиард сомонӣ сармояи мустақими 
хориҷӣ ҷалб карда шуд”.

Таъкид ҳои Сарвари давлат муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон дар Паёми хеш барои 
нигоҳ доштани иқтисодиёти кишвар ва боло 
бурдани сатҳи афзоиши он дар давраи сахту 
душвор роҳнамо ва муршиди тамоми ҷомеаи 
тоҷикистонӣ мебошад. Пешвои миллат бо 
назардошти таҳаввулоти босуръати ҷаҳони 
имрӯза ва таъсири манфии онҳо таъкид кар-
данд: “Дар шароити зудтағйирёбанда ва ва-
зъи шиддатноки ҷаҳони муосир мо бояд, 
қабл аз ҳама, ба иқтидору имкониятҳои до-
хилии кишвар такя карда, барои рушди усту-
вори иқтисодӣ, ҳифзи амнияти озуқаворӣ 
ва ҳимояи саломатии шаҳрвандон боз ҳам 
бештар талош намоем”. Дар робита ба ин, 
Сарвари давлат зикр карданд, ки беҳтар гар-
донидани фазои сармоягузориву соҳибкорӣ 
ва ҷалби сармояи мустақим барои таъмин на-
мудани рушди устувори иқтисоди миллӣ яке 

аз самтҳои афзалиятноки сиёсати иқтисодии 
мо ба ҳисоб меравад.

Бо дарназардошти таъкидҳои Пешвои 
миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон шид-
дат гирифтани рақобати тиҷоратӣ миёни 
кишварҳо моро вазифадор месозад, ки дар 
самти пешгирии хавфҳо ва коҳиш додани 
таъсири онҳо ба иқтисоди миллӣ, инчу-
нин, баланд бардоштани рақобатнокии 
маҳсулоти истеҳсоли ватанӣ тадбирҳои 
зарурӣ андешем. Чун дар раванди босуръати 
ҷаҳонишавӣ соҳаи иқтисодиёти кишварҳо 
бетаъсир намонда, он аз ҳар давлат рақобати 
шадидро талаб мекунад. 

Аз дидгоҳи Роҳбари давлат барои таъми-
ни рушди устувори иқтисоди миллӣ қабл 
аз ҳама, фаъолият дар самти муқовимат 
ба таҳдиду буҳронҳо, ташаккули имкони-
яту захираҳои молиявии ба рушд нига-
ронидашуда, таъмин намудани гуногун-
самтии иқтисодиёт, густариши раванди 
рақамикунонӣ, дастрасии молиявию дастги-
рии соҳибкорӣ, ҳалли масъалаҳои иҷтимоии 
аҳолии кишвар, омодагӣ ба пайомадҳои 
тағйирёбии иқлим ва гузариш ба иқтисоди 
“сабз” тақвияти бештар бояд бахшида шавад.

Дар маҷмӯъ, дар Паёми навбатии худ 
ба Маҷлиси Олӣ Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба 
соҳаи иқтисодиёти кишвар назари хоса наму-
да, ба хотири пешрафти Ватан, ки асоси онро 
рушди иқтисоди миллӣ ташкил медиҳад , 
ҳидоятҳои созгор намуданд, ки моро ба оян-
даи дурахшон хоҳанд  расонид.

Бо боварӣ метавон гуфт, ки дар партави 
сиёсати созанда ва бунёдкоронаи Перези-
денти кишвар муҳтарам Эмомалӣ  Раҳмон 
бо татбиқи амалии ҳадафҳои дар Паём пеш-
бинигардида, иқтисодиёти кишвар боз ҳам 
рушд намуда, ба яке аз давлатҳои мутараққии 
минтақа табдил меёбад.

Саид ҒОИБНАЗАРЗОДА, 
директори Пажӯҳишгоҳи 

идоракунии давлатӣ 
ва хизмати давлатии Академия

ПАЁМ ВА РУШДИ 
ИЌТИСОДИ МИЛЛЇ
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Воқеан, паёмҳои Пешвои миллат дар бароба-
ри рушди тамоми самтҳои фаъолияти инсонии 
Тоҷикистони маҳбуб омили муҳимми  такомули 
забони мо низ гардидаанд. Асосгузори сулҳу 
ваҳдати миллӣ -Пешвои миллат, Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон забони тоҷикиро “шево ва шоирона” 
гуфта, муҳаббат ба забонро ба “мисли Модар ва 
Ватан” дониста, ҳифзи онро “ҳамчун гавҳари 
бебаҳои ҳастиамон” зарур шуморидааст.

Ягон Паёме нест, ки Пешвои миллат дар бораи 
забон ва мақоми он, арҷ ва эҳтироми забони ноби 
тоҷикӣ сухан накарда бошад. Ин мароми Пешвои 
миллат имрӯз дар ҷомеа ба сифати сиёсати давлатӣ 
шинохта шудааст. Муҳаббати Асосгузори сулҳу 
ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат ба забон то ба ҷоест, 
ки онро дар Паёми соли 2019 «ойинае» маънидод 
кардааст, ки дар он «симои пурҷилои миллат равшан 
инъикос мешавад».

Аз ҷониби Пешвои миллат «нишонаи ҳастии 
миллат» эътироф гардидани забони тоҷикӣ на танҳо 
онро ба радаи муқаддасоти кишвар ворид кардааст, 
балки мақоми расмии давлатиашро ба маротиб 
афзудааст.

Пешвои миллат дар Паёми соли 2018 гуфта 
буд, ки «муҳимтар аз ҳама, барои поку беолоиш 
нигоҳ доштани забони тоҷикӣ, ки мо онро маъмулан 
забони модарӣ меномем, кӯшиш карда, ба наслҳои 
оянда одоби муошират ва суханвариро бо ин забони 
ширину шоирона омӯзонанд».

Дар Паёми соли 2014 Пешвои миллат «поку бе-
газанд нигоҳ доштан ва таҳким бахшидан ба мақоми 
забони давлатӣ, тоза нигоҳ доштани забони муо-
шират, эҷоду эҳёи забони илмии тоҷикӣ»-ро яке 
аз вазифаҳои муҳимми олимони кишвар гуфта буд.

Пешвои миллат дар паёми соли 2010 «Эҳтироми 
забони модарӣ ва амиқ омӯхтани онро аз ҷумлаи 
равандҳое гуфта буд, ки таҳти назорати доимии 
Ҳукумати Тоҷикистон қарор доранд».

Дар соли 2021 низ Президенти маҳбуби мо 

забонро яке аз омилҳои муҳимми худшиносӣ, 
худогоҳӣ, ҳастии миллат, тафаккури миллӣ ва дар 
ниҳояти кор, ҳувияти миллӣ донистааст.

Дарвоқеъ, аз таҳлили панҷ Паёми Пешвои мил-
лат, ки дар боло зикрашон рафт, боризан ба чашм 
мехӯрад, ки таваҷҷуҳи давлатии мустақим ва пай-
васта нисбат ба забони давлатӣ ва густариши он 
дар кишвари мо вуҷуд дошта, ин диққати махсус ба 
забони тоҷикӣ омили рушди он дар кишвар ва ҳатто 
берун аз он гардидааст. 

Дар маҷмӯъ, ҷавҳари сиёсати хирадмандонаи 
Сарвари давлатамонро дар самти сиёсати давлатӣ 
оид ба забон, забони давлатӣ ҳамчун омили 
муҳимтарини ҳастии давлат ва миллат, дар ин за-
мина, ташаккули забони давлатӣ дар сатҳи зарурӣ 
ба роҳ мондани омӯзиши забони адабӣ ва ҷараёни 
мукаммалу муназзами риояи қоидаҳои он ба сифати 
арзиши олии давлатӣ дар истифодаи умум ташкил 
додааст.

Ба муқаддасоти давлатӣ ворид намудани 
муҳимтарин рукни миллӣ – забони давлатӣ, ки бори 
нахуст дар таърихи давлатдории мо забони тоҷикӣ аз 

муқаддасоти давлат дониста шуд, нишони намоёни 
аҳамияти давлатӣ нисбат ба забон аст.

Дар марҳалаи сифатан нави давлатдории мо, 
тоҷикон, таълиф ёфтани  асари гаронбаҳои Асос-
гузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон таҳти унвони “Забони миллат-
ҳастии миллат” аз як ҷиҳат барои муаррифии 
забони мо-нишони ҳастии мо хизмати бузур-
гро ба анҷом расонида бошад, аз ҷониби ди-
гар арҷгузорӣ ба забони миллат, ҳалли як қатор 
масъалаҳои баҳсталаби забоншиносии тоҷик ва 
бозгӯи қудрату манзалат, ҳифзи асолати забони 
тоҷикӣ аз гузашта то ба имрӯз аст. Пешвои миллат 
гуфтааст, ки: “Танҳо забон аст, ки дар ҳама давру 
замон таърихи воқеӣ ва ростини миллатро дар 
ҳофизаи худ нигоҳ медорад”. 

Аз ин рӯ, бояд донист, ки имрӯз хизмате, ки асари 
“Забони миллат-ҳастии миллат”-и Пешвои миллат 
дар густариши забони тоҷикӣ кардааст ва хоҳад кард 
на камтар аз нақши “Тоҷикон”-и Бобоҷон Ғафуров 
дар шинохти ҳувияти миллии мост. Зеро  асари 

“Тоҷикон”-и Бобоҷон Ғафуров дар як марҳилаи 
муайяни таърихӣ барои шинохти миллати тоҷик 
нақши бузургро бозида бошад, имрӯз асари “За-
бони миллат-ҳастии миллат”-и Пешвои миллат ба 
бисёр нукоти баҳсталаби марбут ба забони тоҷикӣ 
нукта гузошта, бо далелҳои муътамад масъалаҳои 
забоншиносии тоҷик илман исбот карда шуда, 
баъзе ҳадсҳои забоншиносон ва шарқшиносони 
хориҷӣ, аз ҷумла тахмини В.В.Бартолд “дар бораи 
дар даврони исломӣ аз шакли пешинаи “тачик” пайдо 
шудани шаклҳои баъдии “тозӣ” ва “тозик” рад карда 
шудаанд. Дар ҳамаи мароҳили таърихӣ шоҳону ами-
рон ва роҳбарони давлат барои густариши забон 
ва фарҳанг нақши калидӣ бозидаанд ва дар оянда 
низ ин гуна мавқеъро ишғол хоҳанд кард. Аз ин 
рӯ, Пешвои миллат “забонро дар паноҳи давлат ва 
давлатро дар паноҳи забон” гуфтааст. Агар ба тӯли 
таърих назар андӯзем, дар гузашта шоҳону амироне 
ба чашм мерасанд, ки забонро дар паноҳи давлат 
гирифтаанд, аммо дар таърихи давлатдории мо аз 
гузашта то имрӯз ягона сарвар, ки дар бораи ваҷҳи 
тамсияи (генезис ва эволютсияи) забони давлатӣ 
асари гаронбаҳо ва ҷовидона навишт, ин Эмомалӣ 
Раҳмон аст. 

Ҳамин сиёсати хирадмандона буд, ки забо-
ни тоҷикӣ ҳамчун забони миллӣ дар даврони 
истиқлолият беш аз ҳар замони таърихии худ, ҳатто 
бештар аз давраи давлатдории Сомониён низ рушду 
нумӯъ дорад. 

Хулоса, бо назардошти матолиби фавқуззикр 
мақоми  паёмҳои Пешвои миллат дар эҳё, густариш 
ва ҳифзи асолати забони форсии тоҷикӣ ниҳоят бу-
зург буда, дар муқоиса бодавлатдорони пешин ягон 
роҳбар ба ин андоза ба забон диққат надода ва ба ин 
вазъу шукӯҳ мақоми забонро чӣ дар дохили кишвар 
ва чӣ берун аз он боло набурдааст.

Шариф ШАРИФОВ,
 устоди Академия, 

Назирахон ҚУРБОНОВА, 
омӯзгори МТМУ №2, 

Кӯҳистони Мастчоҳ 

НАЌШИ ПАЁМЊОИ ПЕШВОИ МИЛЛАТ 
ДАР РУШДИ ЗАБОНИ ДАВЛАТЇ

Дар сиёсати иҷтимоии давлату 
Ҳукумати Тоҷикистон ба масъалаи 
баланд бардоштани мақоми занону 
бонувон дар ҳаёти ҷомеа диққати 
ҷиддӣ дода мешавад. 

Эмомалӣ РАҲМОН

Боиси хушнудӣ ва сарфарозии 
мо, бонувон аст, ки Асосгузори сулҳу 
ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Пре-
зиденти маҳбуби кишвар муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон зимни ҳама суханро-
нию баромадҳои хеш аз саҳми занон дар 
ҷомеа ёдовар мешаванд. Бешак ҷойгоҳ ва 
мартабаи занон ва фаъолияти онҳо дар 
корхонаву муассисаҳои давлатӣ маҳз бо 
дастгирию таваҷҷуҳи рӯзафзуни Пешвои 
муаззами миллат ба бонувон муяссар 
гардид. 

Мусаллам аст, ки маҳз тӯли солҳои 
соҳибистиқлолӣ беҳдошти ҳаёти занон, 
ҳифзи ҳуқуқ ва озодиҳои онҳо пойдевори 
асосии сулҳу субот ва рушди Тоҷикистон 
гардид. Таваҷҷуҳ ва дастгирии бонувон 
боис бар он гардид, ки симои зани тоҷик 
ҳамчун чеҳраи сиёсӣ шинохта шуда, онҳо 
чун қишри фаъоли ҷомеа пешбарандаи 
муҳимтарин корҳои давлатӣ дониста 
шаванд.

Таъкид бояд намуд, ки ташаббус ва 
хиради азалии Пешвои миллат муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон сабаб гардид, ки 
мақоми зан дар ҷомеа боло рафта, арзи-
ши воло ба худ касб намояд. 

Ба ҳамагон маълум аст, ки аллакай 
3-юми декабри соли 1999 Фармони 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар 
бораи баланд бардоштани мақоми зан 
дар Ҷумҳурии Тоҷикистон” ба тасвиб 
расида буд. Маҳз ин фармон сабаб шуд, 
ки бо дастгирии бевоситаи Президен-
ти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
ва Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 
як қатор санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ 
ба тасвиб расида, ба таҳкими мақоми 
зан дар ҷомеа, таъмини риояи ҳуқуқу 
озодиҳои занон, кафолатҳои давлатӣ, 
баробарҳуқуқӣ, вусъат додани имкони-
яти иштироки фаъоли онҳо дар тамоми 
бахшҳои кишварамон, фароҳам овардани 
шароити зарурӣ барои фаъолияти онҳо 

ва амсоли  ин ба роҳ монда шавад. 
Ҳамин таваҷҷуҳу дастгириҳо боиси 

он гардиданд, ки имрӯзҳо садои занони 
тоҷик, ки тарафдори сулҳ, рушди ҷомеаи 
ҳуқуқбунёд ва демократӣ дар ҷаҳон мебо-
шанд, на танҳо дар кишварамон, балки 
дар сар то сари сайёра ба гӯш мерасад. 
Имрӯзҳо занони тоҷик аз минбари балан-
ди конференсияҳои байналмилалӣ баро-
мад намуда, аз комёбиҳои бадастомадаи 
давлат ва миллати тоҷик, дигаргуниҳои 
иқтисодӣ, илмӣ ва фарҳангӣ сухан 
мегӯянд. 

Дастгири занон сол аз сол коҳиш 
наёфта, баръакс рӯ ба авҷ аст. Ҳар рӯз 
Ҳукумати кишвар ғамхории навбатиро 
нисбати занон роҳандозӣ менамояд. Со-
ли ҷорӣ Пешвои миллат зимни ироаи 
Паёми навбатиашон ба Маҷлиси Олии 
кишвар боз ҳам аз саҳми занон, масъалаи 
баланд бардоштани мақоми занону бону-
вон дар ҳаёти ҷомеа, бовариашон ба онҳо 

изҳори андеша намуда, қайд карданд, ки 
Ҳукумати давлат дар ин самт диққати 
ҷиддӣ медиҳад. 

- “Мувофиқи натиҷаҳои интихо-
боти соли 2020 ба Маҷлиси миллии 
Маҷлиси Олӣ 8 нафар занон ё 25,8 фо-
из ва Маҷлиси намояндагон 15 нафар ё 
23,8 фоиз интихоб шуданд, ки нисбат ба 
интихоботи гузашта қариб 4 фоиз зиёд 
мебошад. Шумораи занон дар маҷлисҳои 
вакилони халқи шаҳри Душанбе ба 41,5 
фоиз, вилоятҳои Хатлон қариб 35 фоиз, 
Суғд беш аз 33 фоиз, Вилояти Мухтори 
Кӯҳистони Бадахшон зиёда аз 34 фоиз ва 
шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ қариб 
30 фоиз расидааст. Занону бонувони 
лаёқатманд ва соҳибкасбу баландихти-
сос ба хизмати давлатӣ ва идоракунии 
давлатӣ торафт бештар ҷалб гардида 
истодаанд. Ба ҳолати якуми январи соли 
2021 аз шумораи умумии 19210 нафар 
хизматчиёни давлатӣ 4485 нафар ё 23,4 

фоизро занон ташкил медиҳанд. Саҳми 
занон дар рушди соҳаҳои илму маориф 
ва тандурустии мамлакат торафт афзуда 
истодааст. Имрӯз дар соҳаи маорифи 
кишвар 73 фоиз ва тандурустиву ҳифзи 
иҷтимоии аҳолӣ қариб 68 фоизро занону 
бонувон ташкил медиҳанд. Фаъолияти 
бонувон дар соҳаи кишоварзӣ ва рушди 
иқтисодиёти кишвар низ назаррас буда, 
ҳоло шумораи роҳбарони хоҷагиҳои 
деҳқонӣ аз ҳисоби занон 35600 нафар ва 
занони соҳибкор 77400 нафарро ташкил 
медиҳад,”- қайд намуданд Пешвои миллат 
зимни ироаи Паём. 

Дар ин радиф мо, бонувон, кӯшиш ба 
харҷ медиҳем, ки дар партави таваҷҷуҳи 
Пешвои миллат дар баробари модар-
тарбиятгар будан бо дилу нияти соф 
баҳри пешбурд ва боз ҳам ободу шуку-
фон намудани Ватани маҳбубамон талош 
менамоем. Лайлии ИЗАТУЛЛО,

магистранти Академия

ЭЪТИМОДИ ПЕШВОИ МИЛЛАТ 
БА БОНУВОНИ КИШВАР
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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
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734003, Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, ш. Душанбе,
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САРМУҲАРРИР: Раҳматулло КАРИМОВ

Дар ин замина об дорои иқтидори бу-
зурги сиёсӣ гардида, рушду тараққиёти 
устувори давлат, рақобатпазирии он, таъ-
мини зиндагии шоистаи мардум ва вазъи 
сиёсии ҷомеа аз дастрасии комил ба он 
вобаста мебошад. Камбудӣ ё норасоии 
об боиси бенизомӣ дар ҷомеа гардида, са-
бабгори мураккабшавии вазъияти сиёсию 
иқтисодии давлат, қашшоқию камбизоатӣ, 
афзоиши бекорӣ, зиёдшавии ҷинояткорӣ 
ва сар задани низоъҳои маҳаллию миллӣ 
мегардад. Тадбиқи босамари сиёсати 
иқтисодию иҷтимоӣ ва умуман сиёсати 
давлатӣ низ аз ҳар ҷиҳат ба таҳия ва татбиқи 
босамари сиёсати об ё гидрополитика 
вобаста аст. Илова бар ин, сиёсати об ё 
дастрасии комили аҳолӣ ба об қисми тар-
кибии таъмини амнияти миллӣ мебошад.

Имрӯз дастрасии нокифоя ва маҳдуд 
ба об боиси ба сарвати сиёсӣ табдил ёфта-
ни он гардидааст. Захираҳои оби тоза дар 
сатҳи сайёра нобаробар ҷойгир шудаанд ва 
ин сабаби асосии маҳдуд шудани дастрасии 
як қисми аҳолӣ ва гурӯҳҳои муайяни соки-
нони кураи замин ба оби тозаи ошомиданӣ 
мебошад. Тибқи маълумоти мавҷуда, Афри-
ка дар ҳолати вазнин қарор дорад, ки дар он 
танҳо 10% аҳолӣ ба об дастрасии доимӣ до-
ранд. Аврупо дар сатҳи қаноатбахши таъми-
ноти об қарор дорад, ки дар он зиёда аз 95% 
аҳолӣ барои таъминоти об шароити хуб 
доранд. Бӯҳрони обӣ ба минтақаи Осиё, ки 
дар он 50% аҳолии ҷаҳон ва 36% захираҳои 
об ҷойгир аст таҳдид мекунад. Имрӯзҳо 
аҳолии 80 кишвар ба оби тозаи ошомиданӣ 
дастрасӣ надоранд. Сокинони ин кишварҳо 
ҳамарӯза бо мушкилоти об рӯбарӯ ҳастанд 
ва норасоии шадиди оби ошомиданиро 
эҳсос мекунанд. Мушкилоти дигари асосӣ 
сифати оби ошомиданӣ мебошад. Ҳоло, аз 
оби бесифат, ҳаёт ва саломатии миллионҳо 
одамон зери хатар аст. Илова бар ин, муш-
килоти мазкур мушкилоти иқтисодӣ эҷод 
мекунад ва ба некӯаҳволии одамон таъ-
сири манфӣ мерасонад. Бо ин сабаб, дар 
ҷаҳон ҳар сол зиёда аз 500 миллион нафар 
одамон ба бемориҳои гуногун гирифтор 
мешаванд. Далели аз ҳама ташвишовар ин 
аст, ки ҳамасола аз 10 то 18 миллион нафар 
одамон бо ин сабаб мефавтанд. Ин рақам 
аз шумораи аҳолии бисёре аз кишварҳои 
ҷаҳон зиёдтар аст. 

Вобастагии камбизоатӣ низ ба дастрасӣ 
ба об тавъам аст: шумораи одамоне, ки 
дар як рӯз камтар аз $ 1,25 даромад до-
ранд, ба шумораи одамоне, ки ба оби тозаи 
ошомиданӣ дастрасӣ надоранд, баробар 
аст.

Мувофиқи пешгӯиҳо то соли 2030 
тақрибан нисфи аҳолии ҷаҳон аз нараси-
дани об азият мекашанд ва аз 24 то 700 мил-
лион нафар одамон аз сабаби нарасидани 
об маҷбур мешаванд манзили зисти худро 
тарк кунанд. Тибқи иттилои як манбаи 
дигар, имрӯз беш аз ду миллиард нафар 
дар ҷаҳон хавфи норасогии обро аз сар 
мегузаронанд. Тибқи пешгӯии коршино-
сон, то соли 2050 ин рақам метавонад то 
панҷ миллиард афзоиш ёбад, ки тақрибан 
нисфи аҳолии ҷаҳонро ташкил менамояд. 
Дар ҳисоботи СММ аз соли 1998 дар ин 
бора нишон дода шудааст, ки агар дар соли 
1950 танҳо 12 кишвар бо аҳолии камтар 
аз 50 миллион аҳолӣ ба норасоии об ду-
чор шуда бошанд, дар соли 1990 бошад, 
300 миллион аҳолии 26 кишвар аллакай 
ба ин мушкилот дучор шуда буданд. Дар 
соли 2017 зиёда аз 2,1 миллиард нафар ба 
оби тозаи ошомиданӣ, 4,5 миллиард на-
фар ба хидматрасониҳои асосии санитарӣ 
дастрасӣ надоштанд. Норасогии об ба 40 
фоизи аҳолии сайёра таъсир мерасонад ва 
80 фоизи обҳои нӯшокӣ дар муҳити зист 
бидуни коркарди аввалиндараҷа мемонад. 
Дар соли 2050 бо мушкилоти обӣ 65 ки-
швар тахминан бо шумораи умумии аҳолии 
10 миллиард дучор хоҳанд шуд. 

Дастрасӣ ба об ин ҳуқуқи табиии инсон 
буда, он баробар ба ҳуқуқи инсон ба ҳаёт 
аст. Дар меҳвари сиёсати об ё гидрополити-
ка ҳамчун як шохаи асосии сиёсати давлатӣ 
ва ҷаҳонӣ ва ҳамчун як шохаи илмҳои сиёсӣ 
ва ё фанни алоҳидаи таълимӣ маҳз омӯзиш 
ва ҳалли оқилонаи мушкилоти вобаста ба 
об меистад. Мусоидат дар ҳалли мушкило-
ти вобаста ба об нишонаи олии инсондӯстӣ 
ва дарки амиқи рисолати инсонӣ мебошад. 
Дар ин замина, гидрополитика аз ҳама сиё-
сати инсондӯстона дар дунё мебошад.

Диққати асосии сиёсатмадорони 
ҷаҳонӣ дар ҷаҳони муосир ба фаъолияти 
геополитикӣ ва фарохсозии фазои таъ-
сиррасонии геополитикӣ равона гарди-
дааст. Миёни сиёсатмадорони ҷаҳонӣ 

кам нафароне ёфт мешаванд, ки холисо-
на пайи ҳалли мушкилоти об дар арсаи 
байналмилалӣ талош варзанд ва ба фаъоли-
яти гидрополитикӣ машғул гарданд. 

Тамоми ҷаҳон Эмомалӣ Раҳмонро 
ҳамчун ташаббускори асосии маҷмӯи 
чорабиниҳо доир ба ҳалли мушкилоти 
обӣ эътироф намудааст. Барои ишти-
роки фаъолона дар ҳалли ин масъала, 
Ҷумҳурии Тоҷикистон сиёсати об дар 
сатҳҳои гуногун татбиқ менамояд. Дар ин 
қарина ва бо дарназардошти фарогирии 
фаъолияти гидрополитикӣ, сиёсати оби 
Тоҷикистонро метавон ба се самти асосӣ 
ҷудо намуд: 

1. Сиёсати миллӣ ё дохилидавлатии 
об

Тоҷикистон дар давоми солҳои 
соҳибистиқлолӣ бо назардошти захираҳои 
бойи обӣ, сиёсати миллии обро муваффақона 
ва натиҷабахш амалӣ намуда истодааст. 
Захираҳои об ягона сарвати табиие мебо-
шанд, ки Тоҷикистон аз рӯи нишондодҳои он 
дар ҷаҳон яке аз ҷойҳои аввалинро ишғол ме-
намояд. Дар асл Тоҷикистон ягон мушкилоти 
ҷиддӣ дар соҳаи об надорад. Мақсад ва ҳадафи 
асосии сиёсати миллии оби Тоҷикистон исти-
фодаи оқилонаи захираҳои оби кишвар ба 
манфиати сокинони мамлакат мебошад. 

2. Сиёсати минтақавии обии 
Тоҷикистон

Тавре ки дар боло қайд гардид, яке 
аз вазифаҳои бунёдии сиёсати оби 
Тоҷикистон азхудкунии пурраи иқтидори 
обии кишвар мебошад, ки ҳамкориҳои 
судманди Тоҷикистону кишварҳои минтақа 
ва давлатҳои абарқудратро тақозо менамо-
яд. Барои ҳалли мушкили об дар минтақа 
ҳамкории байнидавлатӣ ва минтақавӣ 
нақши муҳим дорад. Дипломатияи об роҳи 
муътамад ва инсондӯстона барои ҳалли 
ҳамаҷонибаи масъалаҳои марбут ба об дар 
Осиёи Марказӣ мебошад.

Ҳ а лли му носиби масъа ла ва 
муносибатҳои самарабахши кишварҳои 
Осиёи Марказӣ дар соҳаи об аз 
ҳамоҳангсозии сиёсати кишоварзӣ бо 
сиёсати гидроэнергетикӣ ва эҳтироми 
манфиатҳои тарафайн вобаста аст.

Тоҷикистон ҳамчун кишвари 
минтақавии гидродонор дар ҳалли муш-
килоти минтақавии истифодаи об ба 
ҳамкорӣ бо тамоми кишварҳои минтақаи 
Осиёи Марказӣ ҳавасманд аст. Тоҷикистон 
ҳамеша омода аст, ки ҳама гуна масоили 
пайдошавандаи минтақавиро дар соҳаи об 
тавассути роҳҳои дипломатӣ ҳал намояд.

3. Сиёсати байналмилалии обии 

Тоҷикистон
Сиёсати об ё гидрополитика яке аз 

самтҳои асосӣ ва афзалиятноки сиёсати 
хориҷии Тоҷикистон мебошад. Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ба масъалаҳои таъмини аҳолии 
сайёра бо оби тозаи нӯшокӣ ва истифодаи 
сарфакоронаи захираҳои об диққати ҷиддӣ 
медиҳад. 

Ташаббусҳои байналмилалии Асосгу-
зори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои мил-
лат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон доир ба эълон 
намудани соли 2003 «Соли байналмилалии 
оби тоза», солҳои 2005 – 2010 Даҳсолаи 
байналмилалии «Об барои ҳаёт», соли 
2013 «Соли байналмилалии ҳамкорӣ дар 
соҳаи об», солҳои 2018 - 2028 Даҳсолаи 
байналмилалии «Об барои рушди усту-
вор» далели равшани фаъолияти амалии 
Тоҷикистон доир ба ҳалли мушкилоти 
вобаста ба об дар сатҳи ҷаҳонӣ мебошад. 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон доир ба масои-
ли бевосита ба обу гидроэнергетика раво-
нагардида, зиёда аз 37 маротиба дар сатҳи 
дохилидавлатӣ, аз ин шумор 9 маротиба 
дар чорабиниҳои сатҳи байналмилалии 
вобаста ба об, ки бевосита дар Тоҷикистон 
доир гардидаанд, зиёда аз 18 маротиба 
дар сатҳи минтақавӣ ва 36 маротиба дар 
сатҳи ҷаҳонӣ баромад кардаанд, ки дар ин 
сатҳ дар дунё ҳеҷ як сиёсатмадору олими 
дигар фаъолият накардааст. Илова бар ин, 
дар тамоми вохӯриҳои сарони кишварҳо, 
махсусан сарони кишварҳои минтақаи 
Осиёи Марказӣ Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
ҳатман ба масоили обу гидроэнергетика 
ибрози назар ва пешниҳодоти судманд 
мекунанд. Ҳамзамон, дар сатҳи созмону 
ташкилотҳои минтақавию байналмилалӣ, 
махсусан Созмони Ҳамкории Шанхай, 
Машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ 
дар Осиё, Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил, 
Иттиҳоди Аврупо, Созмони Милали 
Муттаҳид ва муассисаҳои он Эмомалӣ 
Раҳмон ҳамеша ба масоили обу гидроэнер-
гетика афзалият медиҳанд. Дар заминаи ин 
ҳама талошҳо, чорабиниҳои Тоҷикистон 
дар соҳаи об аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ 
таҳти уновони «Раванди Душанбе дар 
соҳаи об» эътироф гардидааст. Дар сатҳи 
Эмомалӣ Раҳмон ҳеҷ як фард то имрӯз на-
тавонистааст масоили обу гидроэнергети-
каро баррасӣ ва ҳаллу фасл намояд. 

Дар заминаи фаъолияти хастанопазири 
гидрополитикии Эмомалӣ Раҳмон дар 
сатҳи ҷаҳонӣ созмонҳо ва ташкилотҳои 

бонуфузи байналмилалӣ санадҳои дахл-
дор қабул намудаанд. Махсусан, Созмони 
Милали Муттаҳид, ки асосан аз даҳсолаи 
охири асри XX ва ибтидои асри XXI до-
ир ба масъалаи об диққати махсуси сиёсӣ 
медиҳад, то имрӯз беш аз 15 қатънома доир 
ба масъалаи об қабул кардааст, ки 7-тои 
он мустақиман бо ташаббуси Тоҷикистон 
ва дастгирии кишварҳои олам қабул шу-
даанд. Ин қатъномаҳо тамоми паҳлӯҳои 
масъалаҳои об ва сиёсати обро фаро ме-
гиранд.

Фаъолияти мунтазами гидроосиё-
сии Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, 
Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
дар тӯли солҳои сипаригардидаи асри XXI 
нишонаи ғамхории махсус ва ҳисси ба-
ланди инсондӯстии шахсияти Эмомалӣ 
Раҳмон ба тамоми башарият ва ҷойгоҳи 
устувори Тоҷикистон дар ташаккули илми 
гидрополитика мебошад. 

Омӯзиши тамоми фаъолиятҳои 
гидросиёсӣ ё гидрополитикии Эмомалӣ 
Раҳмон нишонаи возеҳ ва далели қатъию 
раднашавандаи он аст, ки дар асл Эмомалӣ 
Раҳмон асосгузори сиёсати об ё гидропо-
литика дар ҷаҳони муосир мебошад.

Имрӯз зарурати он пеш омадааст, 
ки дар асоси натиҷаҳои бадастомада ва 
таҷрибаи пайдогардида дар соҳаи сиёсати 
ҷаҳонии об таҳия ва омӯзиши «Гидропо-
литика» ҳамчун фанни алоҳидаи таълимӣ 
ва як шохаи мустақили илмҳои сиёсӣ ба 
роҳ монда шавад. Агар ҷомеаи ҷаҳонӣ ба 
сӯи рушди устувор ҳаракат мекунад, пас 
пешниҳоди мазкур зарурати ҳаётӣ дорад, 
зеро бе истифодаи самараноки имкониятҳо 
ва иқтидори об ба даст овардани ин ҳадаф 
ғайриимкон аст. Илова бар он, яке аз 
воситаҳои асосии ҳалли мушкилоти во-
баста ба об дар арсаи байналмилалӣ ин 
ҳарчи бештар маълумотнок кардани аҳолӣ 
доир ба муҳимияти об ҳамчун сарчашмаи 
аввалиндараҷаи ҳаёт дар ҷаҳон мебошад. 
Дар ин замина низ омӯзиши «Гидропо-
литика» ҳамчун фанни алоҳидаи таълимӣ 
метавонад мусоидати фаъол намояд. 

Маҳз дар доираи ҳамин фанни таълимӣ 
мо метавонем масоили вобаста ба об ва 
ташаббусҳои байналмилалии Тоҷикистонро 
дар соҳаи об ба таври дақиқ аз ҷиҳати илмӣ 
мавриди омӯзиши васеъ қарор дода, моҳият 
ва зарурати воқеъии онҳоро ба таври илмӣ 
пешниҳоди ҷаҳониён гардонем. 

Қувватзода Сайдулло ЗУВАЙД
Сардори раёсати корҳои тарбиявӣ

ЭМОМАЛЇ РАЊМОН 
- асосгузори сиёсати об дар љањони муосир

ДАР ШАРОИТИ ИМРЎЗАИ ЉАЊОНИ МУОСИР ОБ АЗ НУЌТАИ НАЗАРИ ИЛМЊОИ ГУНОГУН 
ВА ДАР СОЊАЊОИ МУХТАЛИФ ТАЊЛИЛУ БАРРАСЇ ВА ОМЎХТА МЕШАВАД. ОБ ПЕШ 

АЗ ЊАМА АЊАМИЯТИ БАЛАНДТАРИНИ ИЉТИМОЇ, МАИШЇ, БЕЊДОШТЇ, ИЌТИСОДЇ, 
КИШОВАРЗЇ, НАЌЛИЁТЇ, ЊАРБЇ, СИЁСЇ, ЭНЕРГЕТИКЇ ВА ЃАЙРАЊОРО ДОРО МЕБОШАД,                                             

КИ ЊАМАИ ИН ДАР МАЉМЎЪ АЊАМИЯТИ ЊАЁТИИ ОБРО ТАШКИЛ МЕНАМОЯНД. 


