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ПАЁМИ ТАБРИКОТИИ РЕКТОРИ АКАДЕМИЯИ ИДО-
РАКУНИИ ДАВЛАТИИ НАЗДИ ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҲУРИИ 
ТОҶИКИСТОН ДОКТОРИ ИЛМҲОИ ҲУҚУҚШИНОСӢ, ПРО-
ФЕССОР ҒАФУРЗОДА АБДУХАЛИЛ ДАВЛАТАЛӢ БА МУНО-
СИБАТИ РӮЗИ ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

Рӯзи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
-  б у н ёд га р и  н и з о м и  д а в л атдо р ӣ , 
барқароркунандаи сохти конститутсионӣ, 
пойдоркунандаи сулҳу ваҳдати миллӣ, эъ-
моргари давлати соҳибихтиёр, демократӣ, 
ҳуқуқбунёд ва дунявӣ, наҷотдиҳандаи давлату 
миллат аз нестшавӣ, раҳокунандаи халқ аз 
ҷанги таҳмилии шаҳрвандӣ ва ҳадяи таърихӣ 
ба кулли миллати тоҷик муборак бошад.

Таърихи бою куҳани миллати тоҷик 
воқеаҳои бузургеро дар бар мегирад, ки ҳар 
кадоми он дар марҳилаи худ нақши махсусе 
доранд. Дар таърихи навин волотарин дасто-
вардамон соҳиб шудан ба Истиқлоли давлатии 
Тоҷикистон аст, ки баъди пош хӯрдани собиқ 
Иттиҳоди Шӯравӣ амалӣ гардид.

Бояд гуфт, ки Истиқлоли давлатӣ барои 
мо ба осонӣ ба даст наомадааст. Дар аввали 
солҳои 90-ум бо таъсири қувваҳои бадхоҳи 
дохилию хориҷӣ кишварамон ба ҷанги 
шаҳрвандӣ кашида шуд, ки боиси қурбониҳои 
зиёди ҷонӣ ва хисороти бузурги иқтисодӣ, 
иҷтимоӣ ва маънавӣ гардид. Инчунин, пояҳо, 
рукнҳо ва асосҳои давлатдорӣ фалаҷ гардида, 
қонуншиканӣ ва бесарусомониҳо дар мам-
лакат ба вуҷуд омаданд. Дар чунин шароити 
душвор баҳри барқарор намудани асосҳои 
давлатдорӣ ва таъмини қонуният, сулҳ ва ри-
зоияти миллӣ 16 ноябри соли 1992 дар Қасри 
Арбоби шаҳри Хуҷанд Иҷлосияи ХVI Шӯрои 
Олии Тоҷикистон оғоз гардид ва Асосгузори 
сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Пре-
зиденти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон роҳбари нави мамлакат ин-
тихоб шуданд. 

Маҳз Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон, Раиси Шӯрои Олии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ва ҳамзамон Сарвари давлат, бар-
номаи мукаммали аз буҳрони сиёсӣ, иқтисодӣ, 
фарҳангӣ ва маънавӣ баровардани кишварро 
ба миён гузоштанд. Вақт ва таҷрибаи таърихи 
28 соли баъди Иҷлосия исбот намуд, ки роҳи 
муайянкарда ва пешгирифтаи Иҷлосияи ХVI 
алтернативаи дигар надошт. 

Иҷлосияи ХVI собит сохт, ки мардуми 
Тоҷикистон дорои қувваи солим ва тавоноест, 
ки пеши роҳи ҳама гуна моҷароҷӯиро гирифта 
метавонад ва обрӯву нуфузи кишварро дар 
арсаи байналмилалӣ собит ва ҳифз менамо-
яд. Иҷлосия тавонист, қарорҳои таърихӣ ва 
сарнавиштсоз қабул намояд. Муҳимтарин 
дастоварди Иҷлосия тантанаи қонун ва ба роҳи 
конститутсионӣ ҳаллу фасл кардани тамоми 
масъалаҳои ҳаёти сиёсӣ ва иҷтимоии кишвар 
ба ҳисоб меравад.  

Мо дар остонаи ҷашни 28 - солагии 
Иҷлосияи тақдирсози XVI Шӯрои Олии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дорем. Халқи 
тоҷик аз он рӯзи саиду фархунда ва фирӯзу 
нусратбахш дар бадали 28 сол таҳти роҳбарии 
хирадмандонаи Пешвои миллат муҳтарам 

Эмомалӣ Раҳмон комёбиҳои беназирро ба 
даст овард. 

Иҷлосияи XVI Шӯрои Олӣ аз он ҷиҳат 
воқеаи таърихист, ки вай ба беҳокимиятии 
давлату ҷомеаи мо дар он рӯзҳои пурфоҷиа 
хотима бахшид ва ба саҳифаҳои таърихи мил-
лат бо ҳарфҳои заррин дохил гардид. Имрӯз 
бо гузашти айём бурду бохт, самараи неки 
Иҷлосияи мазкурро арзёбӣ намуда, ба хулоса 
омада метавонем, ки вай дар тамоми равандҳои 
инкишофи ҷомеа саҳми калон бозидааст. 

Саҳифаҳои таърих гувоҳи он аст, ки дар 
даврони рӯзгори нобасомон ва шикастарӯҳӣ, 
тақдир башорати баргузории Иҷлосияи ХVI 
Шӯрои Олии Ҷуҳурии Тоҷикистонро ҳамчун 
ҳадяи таърих ва пайки наҷот ба миллати тоҷик 
ато кард. Дар он рӯзҳои басо мушкил мақсаду 
мароми ягона ба он равона шуда буд, ки ақли 
солим ва адлу инсоф боло гирад, ризояти 
миллӣ, якпорчагии Ватан ва сулҳ таъмин кар-
да шавад. Вақт, воқеаҳои гуногуни сиёсиву 
иҷтимоӣ дар Тоҷикистон ва бартараф кар-
дани тамоми душвориҳои бавуҷудомада бо 
роҳбарии Сарвари сулҳпарвар, адолатхоҳ, 
маорифпарвар, созанда ва бунёдкор - Асос-
гузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон собит кард, ки Пешвои 
миллат аз зумраи он сарвароне мебошанд, 
ки ҳастии хешро барои мардум ва зиндагии 
шоистаи он бахшиданд. Пешвои миллат зимни 
суханронии нахустини хеш ҳамчун Сарвари 
давлат иброз намуда буданд: “Ман кори худро 
аз сулҳ сар хоҳам кард. Ман тарафдори давлати 
демократии ҳуқуқбунёд мебошам. Мо бояд 
ҳама ёру бародар бошем, то ки вазъро ором на-
моем. Ҳар чи аз дастам меояд, дар ин роҳ талош 
хоҳам кард”. Суханрониҳо ва фаъолияти ама-
лии Пешвои миллат дар ин Иҷлосия ба қалби 
мардуми кишвар роҳ ёфта, меҳру муҳаббат, 
боварӣ ва самимияти сокинони кишварро 
ба ин роҳбари ҷавону дурбин бештар намуд. 

Ба халқи тоҷик Худо сарвареро ҳадя сохт, ки 
мақсаду маром ва даъвати асосиву доимиашон 
дар ҳама давру замон танҳо ваҳдату ягонагӣ 
буда, тавонистанд, барои сарҷамъии мардуми 
парешони халқи тоҷик муборизаи беамон ба-
ранд ва ба ин васила, ба сӯи муваффақиятҳои 
соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқ роҳ кушоянд. 
Мақсаду ҳадафи асосии фаъолияти Сарва-
ри давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон шурӯъ 
аз Иҷлосияи ХVI Шӯрои Олӣ то ба имрӯз 
барпо намудани сулҳ, ваҳдат ва якдилию як-
порчагии Тоҷикистон ва пойдор нигоҳ до-
штани он дар ҳар хонадони миллати тоҷик 
буд. Тақдири миллати тоҷик дар иҷлосияи 
мазкур ҳал гардида, дар ҳамин ҷаласа аввалин 
сухан, аввалин ҳадаф ва аввалин қадам ба сӯи 
сулҳ, оромӣ, ваҳдату якпорчагии Тоҷикистон 
гузошта шуд. Ҳанӯз соли 1992 Сарвари давлат 
таъкид намудаанд: “Танҳо ваҳдату муттаҳидӣ 

ҷумҳурии моро аз буҳрони амиқи сиёсию 
иқтисодӣ бароварда метавонад…” Сарвари 
давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз минбари 
баланди тақдирсози Иҷлосияи ХVI Шӯрои 
Олӣ устуворона гуфта буданд: “Ман ба шу-
мо сулҳ меорам.” Дар он лаҳзаҳо на ҳар кас 
ҷуръати сухану татбиқи амал мекард. Зеро 
пайдо намудани фазои солиму созанда байни 
минтақаҳои гуногуни кишвар дар мадди аввал 
меистод ва масоили дигар пас аз он. 

Дар таърихи навини халқи тоҷик Асосгу-
зори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон шахсияте мебо-
шанд, ки на танҳо дар ташаккулу таҳаввули 
таърихи давлатдорӣ, балки эҳёи падидаҳои 
неку писандида ва арзишҳои волои фарҳанги 
ниёгонамон хизматҳои бузург кардаанд. 
Маҳз кӯшишу талошҳои пайвастаи Пешвои 
миллат аст, ки мо соҳиби давлат шудему мав-
риди эътирофу эҳтироми ҷаҳониён қарор 
гирифтем. Ҳамин аст, ки имрӯз мардуми 
шариф ва бонангу номуси тоҷик дар симои 
Пешвои муаззами миллат наҷотбахш, ҳомӣ, 
пуштибон ва Асосгузори сулҳу ваҳдати мил-
лиро мебинанд.

Дар партави ин талошҳои бесобиқву 
беназир ҷашн гирифтани Рӯзи Президен-
ти Ҷумҳурии Тоҷикистон арҷгузорӣ ба 
хизматҳои барҷастаи Асосгузори сулҳу 
ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон дар назди халқу Ватан 
мебошад. Чун Пешвои миллат муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон ҳамчун шахсияти нотакро-
ри миллат дар бунёди низоми давлатдорӣ, 
барқарорсозии сохти конститутсионӣ, ба даст 
овардани сулҳу ваҳдати миллӣ, эъмори давлати 
соҳибихтиёр, демократӣ, ҳуқуқбунёд, дунявӣ 
ва иҷтимоӣ нақши арзанда гузошта, миллат-
ро аз парокандагӣ, давлатро аз нестшавӣ ва 
халқро аз ҷанги шаҳрвандӣ раҳо намуданд 
ва дар рушди соҳаҳои сиёсӣ, иқтисодиву 
иҷтимоӣ, таърихиву фарҳангии давлати 
мустақили Тоҷикистон хизматҳои бузургу 
тақдирсоз кардаанд.

Рӯзи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
- иди миллӣ, ба тамоми устодону кормандон, 
магистрону донишҷӯёни Академия ва тамоми 
мардуми шарифи кишвар муборак бошад.

 Поянда бод Тоҷикистони азиз, бо 
Пешвои маҳбубу сулҳпарвараш!
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ПАЙКИ НАЉОТ ВА ЊАДЯИ ТАЪРИХЇ
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Таърих барои марду-
ми тоҷик дубора имкон 
дод, ки соҳиби давла-
ти соҳибистиқлоли 
худ гарданд. Дар айё-
ми навсозӣ, ки хатари 
парокандагӣ ва нест-
шавии давлату мил-
лати тоҷик ба миён 
омада буд, анҷумани 
тақдирсозе доир шуд 
ва Сарвари хирад-
солореро дар симои 
Э м о м а л ӣ  Ра ҳ м о н 
ба майдони сиёсӣ 
овард. Ӯ бо ҷасорати 
фавқулода бузург ин 
хатарҳоро аз миён 
бардошт. 

Зарур аст, ёдовар шавем, ки на-
хустин суханони Сарвари давлат дар 
ҳамон айёми худсӯзиҳо “Ман ба шу-
мо сулҳ меорам…” буд ва он имрӯз 
пурра амалӣ шуда, сулҳу ваҳдати 
мо дар партави сиёсати Асосгузо-
ри сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои 
миллат, Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон пойдору қавитар мегардад. 
Ин неъмат, яъне сулҳу ваҳдат дар 
ҷаҳони пуртазоди муосир ҳамоно 
арзиши бештар касб мекунад ва мо-
ро дар баробари низоъҳои давомдо-
ру миллаткуши кишварҳои Ховари 
Миёна ҳушдор медиҳад, ки ба қадри 
он бирасем ва сиёсати ҷомеасози 
Пешвои миллатро дар амал татбиқ 
намоем.

Таърихи нишон дод, ки дар парта-
ви корнамоиҳои беназири Пешвои 
миллат Тоҷикистон ба кишвари рӯ 
ба рушду тараққӣ  табдил ёфта, бо 
ташаббусҳои байналмилалӣ дар 
арсаи ҷаҳон мақоми шоиста касб 
намуд. Ба шарофати сулҳу суботи 
комил таваҷҷуҳи кишварҳои ҷаҳон ва 

созмонҳои бонуфузи байналмилалӣ 
ба кишвари соҳибистиқлоли мо бе-
штар гардид. 

Имрӯз ҷомеаи ҷаҳонӣ дар симои 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
сиёсатмадори башардӯстеро дарёф-
тааст, ки на танҳо барои рифоҳи зин-
дагии халқи худ, балки тамоми ҷаҳон 
меандешад. Мисоли равшани ин 
ҳақиқатро метавон дар ташаббусҳои 
байналмилалии Пешвои муаззами 
миллат вобаста ба масоили об дар 
ҷаҳон шинохт, ки инак, кишварҳои 
олам дар пайи татбиқи ташаббуси 
чоруми Тоҷикистон – Даҳсолаи бай-
налмилалии амал “Об барои рушди 
устувор, солҳои 2018 - 2028” қарор 
гирифтаанд.

Барҳақ, дар робита ба иқдомоти 

ҷаҳонии Сарвари давлати мо воба-
ста ба таъмини дастрасии аҳолии 
башар ба оби тоза имрӯзҳо кишвари 
моро ҳамчун маркази дипломатияи 
об дар ҷаҳон мешиносанд, ки бои-
си ифтихору арҷгузорист. Ҳамин 
иқдомоти башардӯстона аст, ки ҳоло 
ба шахсияти Эмомалӣ Раҳмон на 
танҳо, тоҷикону форсизабонони 
олам, балки қавму миллатҳои зиё-
ди сайёра эҳтиром мегузоранд ва 
ҳамчун Пешвои ҳақиқиву мардум-
солор мешиносанд. 

Саҳми Пешвои миллат муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон барои расидан ба 
сулҳи комил, пойдории ваҳдати миллӣ 
ва рушди соҳаҳои хоҷагии халқи мам-
лакат назаррас мебошад ва хизматҳои 
Сарвари давлат дар саҳифаҳои таъри-

хи Тоҷикистони соҳибистиқлол бо 
ҳарфҳои заррин сабт шудаанд. 

16 ноябри соли 1994 Асосгузо-
ри сулҳу ваҳдати миллӣ  -  Пешвои 
миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
бори нахуст ба сифати Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар назди 
халқу Ватан савганди садоқат ёд 
карданд. Дар ҳамон сол дар авва-
лин Конститутсияи Тоҷикистони 
соҳибистиқлол, ки аз тарафи мар-
дум қабул шуд ва мо имсол 26 - со-
лагии онро пуршукӯҳ таҷлил на-
мудем, шакли идории Тоҷикистон 
ба шакли ҷумҳурии президентӣ 
табдил дода шуд.

Ба мақоми Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон инти хоб шудани 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба 

ҷисми ин ниҳоди давлатӣ ҷон бах-
шида, мақоми президентиро ба як 
ниҳоди наҷотдиҳандаи давлат ва 
сарҷамъии миллат табдил доданд. 
Маҳз ба Пешвои миллат муяссар 
гашт, ки тамоми таҷрибаи таърихию 
байналмилалӣ ва зарфияти ҳуқуқию 
сиёсии ниҳоди президентиро исти-
фода бурда, ин тарзи давлатдориро 
ба модели наҷоти миллии мо табдил 
диҳанд. Илова бар ин, фаъолияти 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамчун 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
ин тарзи идоракунии давлатиро так-
мил дода, дар меҳвари он мактаби 
нави давлатдории миллии тоҷиконро 
ба вуҷуд оварданд, ки имрӯз бо бар-
тарию хусусиятҳои худ эътирофи 
байналмилалӣ пайдо кардааст. 

Ҳақиқати бебаҳс аст, ки азизу 
гиромӣ доштан ва дар сатҳи балан-
ди худшиносию худогоҳии миллӣ 
таҷлил намудани Рӯзи Президент 
ба хидматҳои мондагору ҷовидонаи 
Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ 
- Пешвои миллат, Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон дар роҳи эъмори 
давлати навини тоҷикон ва шуҳрати 
бесобиқа касб кардани он дар ар-
саи ҷаҳон асос мегирад. Аз ин рӯ, 
ҳар фарди худогоҳе, ки бо садоқат 
ба Рӯзи Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муносибат дорад, яқин 
аст, ки ӯ ба давлату миллати хеш низ 
содиқ аст. 

Даврон САФАРЗОДА,
ноиби якум, 

ноиби Ректор оид ба таълим

ЭЊТИРОМ БА ПРЕЗИДЕНТ 
ЭЊТИРОМ БА МИЛЛАТ АСТ

Боиси ифтихор ва сар-
фарозист, ки 28 сол 
муқаддам бо тало-
ши вакилон - мардони 
бофарҳанг, ходимо-
ни сиёсӣ дар Қасри 
Арбоб иҷлосияи XVI 
Шӯрои Олии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон баргузор 
гардид. Қадамҳои ав-
валини сулҳу субот дар 
ҳамин иҷлосия гузошта 
шуданд.

Рӯзи Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон аз рӯзи оғози ҳамин 
иҷлосияи тақдирсози миллат иб-
тидо мегирад. 15 апрели соли 2016 
ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон 
“Дар бораи рӯзҳои ид” тағйироту 
иловаҳо ворид гардиданд. Мувофиқи 
ин тағйирот ҳамасола 16 ноябр - ин 

рӯзи таърихӣ ва сарнавиштсоз барои 
миллати тоҷик ҳамчун Рӯзи Прези-
денти Ҷумҳурии Тоҷикистон таҷлил 
мегардад.

Қонуни мазкур бо назардошти 
таҷрибаи ҷаҳонӣ ва саҳми беназири 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - 
Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон дар ташаккули давлатдории 
навини тоҷикон, таъмини сулҳу субот 
ва ваҳдату ягонагӣ, баланд бардошта-
ни обрӯю эътибори Тоҷикистон дар 
арсаи байналмилалӣ ва рушду нумӯи 
самтҳои гуногуни ҳаёти ҷомеа қабул 
гардидааст.

П р е з и д е н т и  Ҷ у м ҳ у р и и 
Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон аз ҷумлаи роҳбаронеанд, ки 
қадам ба қадам бо мардум инкишоф 
ёфтаанд ва аз ғаму шодии миллати 
худ огоҳанд. Ҳамон гуна, ки аҳли як 
хонадон фарзандони худро, ки дар 
пеши чашмашон аз як навҷавони 

навқад ба як марди рашид табдил 
шудааст, дуруст мешиносанд ва бо 
тамоми сифоту сиришти ӯ ошноӣ 
доранд, Эмомалӣ Раҳмон низ дар 
оғӯши Ватану миллат ва дар сояи 
дуову дастгирии халқ сабзида, ба 
таври комилан табиӣ мавриди эъти-
рофу эътибори мардуми худ қарор 
гирифтаанд. Ин аст, ки чеҳраи ӯ 
чеҳраи табиӣ, шахсияти ӯ шахсияти 
воқеӣ ва хидматҳои ӯ хидматҳои 
бунёдӣ мебошанд. Пешвои миллат 
будани Эмомалӣ Раҳмон як мансаб 
ё як унвон нест, балки он як ҷойгоҳ 
аст, як нақш ва як рисолати таъри-
хиест, ки ӯ дар пешгоҳи Ватану мил-
лат ва дар шоҳидии тамоми мардум 
ба он сазовор гардидаанд. 

Хизматҳои Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон дар роҳи ободию пешраф-
ти сарзамини аҷдодӣ ва маҳбубияту 
маъруфияти Тоҷикистон ва тоҷикон 
басо бузургу бебаҳоянд.

Пеш в о и  м и л л ат  м у ҳ тарам 
Э мо ма л ӣ  Ра ҳ мо н  ҳ ан ӯ з  д ар 
Муроҷиатномаи худ ба мардуми 
шарифи Тоҷикистон аз 12 декабри 
соли 1992 иброз дошта буданд: “Та-
моми донишу таҷрибаамро барои 
дар ҳар хона ва ҳар оила барқарор 
шудани сулҳ равона карда, барои 
ободиву пешрафти Ватани азизам 
садоқатмандона меҳнат мекунам. 
Барои ноил шудан ба ин нияти 
муқаддас, агар лозим шавад, ҷон ни-
сор мекунам, чунки ман ба ояндаи 
неки Ватанам ва ҳаёти хушбахтонаи 
халқи азияткашидаам бовар дорам…”

Воқеан ҳам, Сарвари давлати 
мо ба ҳар яке аз гуфтаҳои хеш амал 
намуд. Давлатро аз вартаи ҳалокат 
берун овард. Тамоми ғайрату не-
руи хешро баҳри гулгулшукуфии 
Тоҷикистон истифода намуд. Дар 
бораи корнамоиҳои бемисли Асос-
гузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пе-
швои миллат, Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон бисёр навиштаанду боз ҳам 
менависанд. Муҳимтар аз ҳама Пе-
швои миллат муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон ба мо сулҳ оварданд, дав-
латро ба сӯйи пешрафту тараққиёт 
роҳнамо гардиданд ва ба савганди 
хеш, ки гуфта буданд: “Ман ба шу-
мо сулҳ меорам…” устувору содиқ 
монданд. Имрӯз мо шукрона аз он 
менамоем, ки дар фазои ободу осу-
даи кишвари азизамон - Тоҷикистон 
озодона фаъолият менамоем.

Давлат ва миллати тоҷик имрӯз 
бо номи ин абармарди дунёи сиё-
сат ифтихорманд аст ва сари болою 
рӯи сурхи мардум натиҷаи талошу 
заҳматҳои бесобиқаи Пешвои муазза-
ми миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
дар роҳи пойбарҷоии Тоҷикистон 
мебошад.

Амриддин ИСЛОМОВ, 
директори парки технологӣ

ПЕШВОИ МАРДУМСОЛОР
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НАШРИ  МАХСУС

О л а м и  с и ё с а т  в а 
ш о ҳ р о ҳ и  б у з у р -
ги давлатдорӣ кам 
шахсиятҳоеро дар ёд 
дорад, ки тавониста бо-
шанд дар дида ва қалби 
ҳар шаҳрванди кишва-
рашон ба некӣ сабт шуда 
бошад. Ҷаҳон роҳбарону 
сиёсатмадорони зиёде 
дидааст, лек ангуштшу-
моранд онҳое, ки дар 
асл Пешво, роҳнамо ва 
машъали тобони халқу 
миллати хеш бошанд.  

Чӣ гунае, ки аз таърихи давлату 
давлатдории башар маълум аст, дар 
ҳама давру замон аз миёни табақаҳои 
гуногуни ҷомеа шахсиятҳое ба ар-
саи давлатдорӣ қадам мегузоранд, 
ки бо хизматҳои софдилонаю шоён  
ба халқу ватан, меҳру самимият ба 
давлату миллат, сайкунанда дар роҳи 
озодиву истиқлоли меҳан ва рафтору 
гуфтори накуяшон боис мегардад, 
ки мардум худ оноро сарвар, роҳбар, 
президент ва пешво интихоб намо-
янд. Бемубоҳиса, яке аз гунаи ин 
шахсиятҳои номвар, сиёсатмадори 
аслӣ, Пешвои одилу оқил, роҳбари 
ваҳдатовар, сарвари сулҳпарвар, 
президенти мардумӣ,  дипломати 
башардӯст ва яке аз поягузорони  
давлати навину ҷавони Тоҷикистон, 
Асосгузори сулҳу вахдати миллӣ 
– Пешвои миллат, Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон аст. Ин марди хи-
рад, сиёсатмадори одил ва роҳбари 
тавоно ҳар лаҳзаи умри пурсамару 
пурбаракати худро содиқона ба руш-
ду тараққиёти давлату миллат, таъми-
ни сулҳу субот, пойдории ваҳдати 
комил дар фазои  меҳан ва пешбурди 
ҳаёти ҷомеа бахшида ба пиндор, гуф-
тор, кирдор ва хулқу атвори накӯяш 
номи худро дар қалби кулли мардуми 
шарифи Тоҷикистон ҷой намудааст. 
Имрӯзҳо на танҳо мардуми шари-
фи Тоҷикистон, балки дар тамоми 
кураи замин Президенти маҳбубу 
башардӯст - Ҷаноби Олӣ  Эмомалӣ 
Раҳмонро чун бунёдгузори давлати 
соҳибистиқлол, Асосгузори сулҳу 
ваҳдати миллӣ, эҳёгари арзишҳои 
миллӣ  ва таърихӣ, ҳимоятгари 
манфиатҳои миллӣ ва халқиятҳои 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, дар маҷмӯъ, 
чун як нафар фарзанди бонангу 
номус, фидокор ва сарсупурдаи 
ин кишвар мешиносанд ва дӯст 
медоранд. Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон  Президенти пайван-
дгар аст. Ин шахсияти барҷаста бо 
лаёқати сарварии худодод тавонист 
дар марҳилаҳои ҳассостарини таъри-
хи миллат чун кафили сулҳу субот 
беш аз як миллион гурезагонро ба 
Ватан баргардонида, дилҳои марду-
ми ин сарзаминро ба ҳам пайваст. 
Дар солҳои мушкилтарин аркони 

давлатдории муосири тоҷиконро 
таҳким бахшид ва ҳамзамон давлати 
навини Тоҷикистонро  ба суннатҳои 
давлатдории ниёгонамон пайванд 
дод. Эмомалӣ Раҳмон чун сарвари 
дурандешу оқил барои таъмини руш-
ди босуботи  кишвар ва раҳоӣ  аз 
бунбасти коммуникатсионӣ роҳҳо 
бунёд карда, минтақаҳои кишварро 
бо ҳам ва Тоҷикистонро бо ҷаҳон 
пайваст.

Пешвои миллат дар ҳақиқат 
поягузори мактаби нав дар сиё-
сати дохилӣ, хориҷӣ ва равобити 
байналмилалист. Зеро замоне, ки ӯ 
масъулияти кишвари ҷангзада ва дар 
ҳоли фурӯпоширо бар ӯҳда гирифт, 
ҳеҷ поя ва заминае барои пешбурди 
сиёсати хориҷӣ вуҷуд надошт. Ҳама 
медонем, ки агар Тоҷикистони мо 
дар даврони Иттиҳоди Шӯравӣ 
дар идоракунии бахши иқтисодию 
иҷтимоӣ замина ва таҷрибае дошт 
дар бахши равобити байналмилалӣ 
чунин таҷриба ё вуҷуд надошт 
ва ё хеле маҳдуд буд. Дар даврони 
истиқлол низ ҳанӯз фурсати кор ба 
даст наомада буд. Зеро аз замони 
эълони Истиқлол(сентябри соли 
1991) то шурӯи даргириҳои дохилӣ 
(майи соли 1992) на замони кофӣ 
дар ихтиёр доштему на давлати бо-
кифоят бар сари кор, то равобити 
хориҷиро пай бирезаду мустаҳкам 
намояд ва мақому манзалати давлати 
нави тоҷиконро дар арсаи ҷаҳонӣ 
муайян созад... Пас, ҳар чӣ ӯ кард, аз 
сифр оғоз карду навоварӣ буд. Ва ба 
ҳар ҷо, ки расид, аз тадбиру закова-
таш расид ва аз эътимоду иттико ба 
хиради азалии мардуми худ. 

Сарвари давлат бо тадбирҳои хи-
радмандона ва матонату ҷасорати 
фавқулодда кишварро аз вартаи фа-
локат ва ҳалокат берун овард, мар-
думро сарҷамъ намуд ва садҳо ҳазор 
ғурбатзадагонро ба Ватан баргар-
донд. Бо иродаи Сарвари давлат дар 
як муддати кутоҳ харобаҳо ба ободӣ 
табдил ёфта, иншооти азим ба вуҷуд 
омаданд, барои ба ҳам пайвастани 

тамоми гӯшаву канори мамлакат 
шоҳроҳи ваҳдат ва барои мустақиман 
баромадан ба уқёнус ва робита ёфтан 
ба кишварҳои дуру наздики хориҷӣ 
роҳҳои мошингард сохта шуданд. 
Муҳимтарин комёбиву дастовардҳои 
кишвар натиҷаи меҳнати фидокоро-
наи халқи Тоҷикистон ва иқдомҳои 
қаҳрамононаи  Эмомалӣ Раҳмон 
ва ҳаммаслакони содиқаш мебо-
шад.  Подоши ин ҳама корнамоиҳо 
маҳбубият ва маъруфиятест, 
ки Эмомалӣ Раҳмон дар миёни 
халқи мамлакат ва ҳазорон ҳазор 
ҳамватанони бурунмарзӣ пай-
до кардааст. Мукофоти ин ҳама 
заҳматҳо, ҳамчунин, ҳусни таваҷҷуҳ 
ва эҳтироми бузурги ҷомеаи 
ҷаҳон мебошад, ки мунтазам нис-
бат ба Сарвари донову тавонои 
Тоҷикистон, сиёсатмадори варзи-
да ва ифодагари марому ормонҳои 
умумибашарӣ иброз мегардад. 
Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии 
Тоҷикистонро беш аз 150 кишва-
ри ҷаҳон ба расмият шинохтааст. 
Ҷумҳурии Тоҷикистон бо эътироф 
кардани Ойинномаи Созмони мил-
лали Муттаҳид, Санади хотимавии 
Хелсинки,    Баёнияи Париж ва ди-
гар созмонҳои байналхалқӣ сиёсати 
дохилӣ ва хориҷии худро амалӣ сох-
та, ҳифзи ҳуқуқи инсонро, сарфи на-
зар аз мансубияти миллӣ, маҳаллӣ ва 
мазҳабию наҷодӣ, муроот менамояд.  

Ҳамзамон, дар баланд бардош-
тани нуфузу эътибори байналми-
лалии Тоҷикистон ва ҳаллу фасли 
масъалаҳои глобалӣ талошҳои 
Эмомалӣ Раҳмон ниҳоят бузург ва 
саривақтианд. Ӯ борҳо аз минбари 
баланди Созмони Милали Муттаҳид 
баромад карда, дар баробари мушки-
лоти Тоҷикистон таваҷҷуҳи ҷомеаи 
ҷаҳониро ба қазияи Афғонистон, 
масъалаҳои мубориза бо терроризму 
экстремизм, қочоқи маводи мухад-
дир, рушди нобаробари давлатҳои 
ҷаҳон, масъалаи таъминоти оби тоза 
ва ғайраҳо ҷалб мекунад.

Дар тӯли 29-соли Истиқлоли 

давлатӣ кишвари мо таҳти сарва-
рии Эмомалӣ Рамон дар роҳи бунё-
ди ҷомеаи мустақили демократӣ 
қадамҳои устувор гузошт. Дар ин 
муддат Тоҷикистон соҳиби  Пар-
чам, Нишон ва Суруди миллӣ 
гардид. Пояҳо ва рукнҳои асосии 
давлатдории худ Артиши миллӣ, 
қувваҳои сарҳадиро ба вуҷуд овард 
ва устувор гардонд. Тоҷикистон 
ба узвияти созмонҳои бонуфузи 
байналхалқӣ пазируфта шуд ва бо 
аксари мамлакатҳои пешрафтаи 
дунё робитаҳои сиёсӣ, иқтисодӣ ва 
фарҳангӣ барқарор намуд. Асосҳои 
сохтори конститутсионӣ ва идора-
кунии давлат танзим гардида, пули 
миллӣ ба муомилот баромад, шинос-
номаи миллӣ эътироф гардид. 

Хизмати Асосгузори сулҳу 
ваҳдати миллӣ - Пешвои мил-
лат,  Президенти Ҷу м ҳ у рии 
Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон 
аз он иборат аст, ки маҳз ӯ их-
тиёри давлатдориро ба даст 
оварда, пеши роҳи хатари нобу-
дии онро гирифт, оташи ҷанги 
дохилиро хомӯш намуд, сохтори 
фалаҷгардидаи ҳокимият, хусусан, 
мақомоти ҳифзи ҳуқуқро барқарор 
сохта, артиши миллӣ ва неруҳои 
посбони сарҳадро таъсис дод. 
Барои таҳкими ҳокимият ва дав-
лат шароит муҳайё намуд, зами-
наи сулҳи миллиро матраҳ кард, 
гурезаҳо ва муҳоҷирони иҷбориро 
ба Ватан баргардонид, заминаи 
устувори эъмори ҷомеаи навини 
Тоҷикистонро гузошт. Ислоҳоти 
конститутсиониро дар мамлакат 
амалӣ  гардонид. Конститутсияи 
нави Тоҷикистонро эҷод кард.   
Заминаҳои эҳёи миллиро фароҳам 
сохт, ба корҳои азими созандагӣ 
ифтитоҳ бахшид, аҳволи иҷтимоӣ 
ва иқтисодии мардумро ба куллӣ 
беҳтар карда, хатари гуруснаги-
ро аз байн бурд, эътибори сиёсии 
давлатро дар арсаи байналмилалӣ 
афзуд.   

Эмомалӣ Раҳмон ба ивази 

саҳми хеле арзишманди худ дар 
таъмини сулҳи Тоҷикистон ва 
таҳкими амнияти минтақа ва ди-
гар хидматҳои шарофатмандо-
нааш дар муносибатҳои дӯстона 
ва ҳамкории байни мардумон бо 
унвону нишонҳои олии давлатҳо 
ва созмонҳои гуногуни ҷаҳон 
сарфароз гардидааст. Хизматҳои 
Эмомалӣ Раҳмон ҳам дар дохили 
кишвар ва ҳам берун аз он эъти-
роф гардидаанд. Барои саҳми 
бебаҳо дар густариши ҷомеаи 
умумибашарӣ ӯ ба гирифтани Си-
тораи тиллоии Алберт Швейтсер 
ва унвони фахрии Профессори 
Академияи умумиҷаҳонии тиб 
дар соҳаи илмҳои гуманитарӣ 
сазовор дониста шудааст. Ӯ дар 
ҷаҳон аввалин сиёсатмадорест, 
ки ин мукофоти олиро соҳиб гар-
дидааст. Соли 2005 дар арафаи 
ҷашни Ваҳдат боз як ҷоизаи олӣ-
медали тилоии “Барои таҳкими 
сулҳ ва ризоияти  байни халқҳо”-и 
Федератсияи байналмилалии сулҳ 
ва ризоият насиби Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон гардид. 
Эмомалӣ Раҳмон дар байни сарони 
кишварҳои Иттиҳоди Давлатҳои 
Мустақил аввалин касе мебошад, 
ки ба гирифтани ин ҷоиза мушарр-
раф гардидааст.  

Таърих собит намудааст, ки дар 
бисёр давлатҳои дунё хизматҳои 
содиқонаи фарзандони барӯманди 
худро қадрдонӣ карда, ӯро  ҳамчун 
пешво, қаҳрамон ва падари мил-
лат эътироф намудаанд. Бо қабули 
Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон 
Дар бораи Асосгузори сулҳу 
ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат  аз 
ҷониби Маҷлиси намояндагон 9 
декабри соли 2015 ин амал қонунӣ 
гардид. Ин шахсияти таърихӣ 
воқеан барои халқу миллати мо 
хизматҳои бузурги таърихӣ карда-
аст ва давлатсозии ӯ барои ҳар яки 
мо намунаи ибрат аст.

Барои миллати борҳо аз 
давлатдорӣ ма ҳру мгардидаи 
тоҷик доштани Пешвои миллат 
чун рамзи худшиносӣ ва ваҳдати 
якдилӣ нақши муҳим дорад. Маҳз 
бо заҳмату талошҳои пайгиро-
наи Асосгузори сулҳу ваҳдати 
миллӣ, Пешвои миллат Прези-
денти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон кишвар 
дар интиҳои асри XX аз фоҷиаи 
миллӣ раҳоӣ ёфта, истиқлолияти 
давлатии худро таҳким бахшид ва 
миллати тоҷик баъд аз ҳазор сол 
дар роҳи эҳёи давлатдории миллӣ 
ба дастовардҳои бузурги таърихӣ 
ноил гардид ва имрӯз ба сӯи ояндаи 
нек устуворона қадам мениҳад.  

Зулфия АҲМАДЗОДА, 
ноиби Ректор оид ба  идеология, 

тарбия  ва робита бо ҷомеа

ЭМОМАЛЇ РАЊМОН - РОЊНАМОИ МИЛЛАТ
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Соли 1992 10 сола будам. Мо 
телевизори рангаи "Рекорд" 
бо “приставка”-и мавҷдеҳ до-
штем. Бо падарам, ки аз ҷумлаи 
зиёиёни шинохтаи кишваранд, 
ҳамеша барномаҳои хабарии 
Тоҷикистону Русияро тамошо 
мекардем. Хонаамон меҳмонон 
бисёр меомаданд. Аз вазъи но-
гувори кишвар гап мезаданд. 
Чун дар оила як писар будам 
бо баҳонаи хизмати меҳмонон 
сари дастархон менишастам ва 
падарам низ зид набуд. Алла-
кай вазъияту руйдодҳои ҳамон 
рӯзҳоро мефаҳмидам. Таърихи 
гузашта, таҳлилу пешгӯии ка-
лонтаронро гӯш мекардам.  

Вазъ муташанниҷ гашт. Телевизио-
ни Тоҷикистон дигар дар Кӯлоб нишон 
намедод. ТВ Кӯлоб ахбори охиринро 
ба мардум мерасонд. Падарам, амаку 
тағаҳоям ва ҳамсояву дигар хешу назди-
кон ба Душанбе барои майдоншинӣ ба 
тарафдории ҳукумати қонунӣ мерафтанд. 
Сипас, Сессияи Хуҷанд ва интихоби Раи-
си нави Шӯрои Олии Тоҷикистон баргу-
зор шуд. Эмомалӣ Раҳмон - раиси ҷавон, 
базеб, суханвар, самимӣ, боварибахш. Со-
ати “Ахбор” ҳамсояҳо ба хонаи мо барои 
шӯнидани хабари тоза меомаданд. Касе 
аз занҳои ҳамсоя зимни тамошои “Ахбор” 
бо дидани Раиси ҷавони ШО Эмомалӣ 
Раҳмон васфи зебогию ҷавонмардии ӯро 
карда, беихтиёр дуои дар паноҳи Худо 
амон буданашро кард. 

Як гурӯҳ варзишгарони Кӯлобро, 
асосан аз дастаи футболи "Равшан", 
ба Душанбе бурданд. Дар он гурӯҳ 
ҳамсояи рубарӯи мо, акаи Музаффар 
бо рафиқонаш Стасик, Сайдаҳмад , 
Раҳматча ва дигарон ҳам буданд. Аз 
онҳо то чанд муддат хату хабар набуд. 
Баътар фаҳмидем, ки ҳамаи онҳо ба ҳайси 
муҳофизони Раиси ҷумҳурӣ муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон ба кор қабул шудаанд. 

Шоме аз телевизион паради ҷузъу 
томҳои низомии ҷумҳурӣ, ки дар назди 
бинои ҳукумат мегузашт намош дода шуд. 
Аскарону афсарони тоҷик либоси ягонаи 
ҳарбӣ надоштанд. Дар телевизион акаи 
Музаффар ва дигар бачаҳои кӯлобиро ди-
да шинохтам, аз хурсанди дод задам. Акаи 
Музаффар барои мо худӣ шуда буд. Ашки 
модари худам ва модарандару хоҳари акаи 
Музаффарро он лаҳза дидам.

Дар шаҳри Кӯлоб ҳама кӣ будани Ра-
иси нави ҷумҳуриро мепурсиданд. Касе 
агар каме мешинохту медонист, таърифи 
Эмомалӣ Раҳмонро мекард. Шароити 
рӯзгор дар Кӯлобшаҳр то рафт душвор 
шудан дошт. Раиси ҷумҳурӣ Эмомалӣ 
Раҳмон бо сафарҳои корӣ ба Кӯлоб ме-
рафтанд. Дар Тв Кӯлоб рафти он сафарҳо 
инъикос мешуд. Боре Ҷаноби Олӣ дар 
вохӯрие ҷониби ҳамсуҳбаташ ибораи "Гап 

нестай!" истифода карданд, ки дар тамо-
ми Кӯлоб ин сухан муд шуд. Акаи Муза-
ффар ё дар доираи чунин сафарҳои корӣ 
ё чанд рӯза хона меомад. Мо пеш аз ҳама 
мехостем шахсияти Эмомалӣ Раҳмонро 
аз ӯ пурсон шавем. Акаи Музаффар бо 
чеҳраи кушода ва табассуми хосаш танҳо 
васфи Ҷаноби Олӣ ва сифоти инсонига-
рии баланди Пешвои миллатро мекард.

Солҳо сипари шуданд .  Ҷанги 
шаҳрвандӣ мерафт. Интихоботи соли 
1994 барпо гашт. Ҷанг ҳамоно идома 
дошт. Аз сангарҳо ҷасади хешону назди-
кон, ҳамсояҳо ва ҳатто муаллимамон 
Ашӯровро оварданд. Рӯзҳои мудҳиш. 
Навбати нон дар назди хлебзавод ва 
мағозаҳо. Маблағ набуд, бо чек чандрӯз 
баъд нони ҷавию ҷуворигӣ мехаридем. 
Масҷидҳо дар заминаи дарвешона ё 
ҷанозагаҳи кӯчаву маҳаллаҳо бунёд 
мешуданд. Руҳониён аз ҷумлаи синфи 
коргар буданд, колхозчӣ, ронанда, усто. 
Дар ҷашну идҳо консерту чорабиниҳои 
фарҳангӣ баргузор мешуд. Сокинон тӯй 
мекарданд. Рақсу суруд дар Кӯлоб манъ 
нашуда буд. 

Мардуми Кӯлоби бостонӣ бо вуҷуди 
талафоти ҷонии фарзандонашон ва бло-
кадаи иқтисодӣ дилшикаставу руҳафтода 
набуданд. Касе на аз Ҳукумат ва на аз 
Президент наменолид. Дар хонаву кӯча 
ва мактаб корнамоиҳо ва таърифи кор-
дониву чақонии Президент Эмомалӣ 
Раҳмонро мешунидем. Меҳри мардум 
ба Президент Эмомалӣ Раҳмон беҳад 
зиёд мешуд. Ман низ Ҷаноби олиро дӯст 
доштам, бароям идеал пайдо кардам.

Пешвои миллат ба Кӯлобша ҳр 
ҳамасола як ё чанд маротиба меомаданд. 
Мактаби мо рӯбарӯи мазори Ҳазрати 
Амирҷон қарор дошт. Зимни ҳамаи 
сафарҳояшон зиёрати ин мазорро мекар-
данд. Мо аз мактаб давида ба дидори Пе-
швои миллат мерафтем. Аз дурӣ ҷониби 
мо дастбардории Президент як ҷаҳон 

шодӣ мебахшид. Руҳи болида барои зин-
дагии осоишта ва илҳоми кору хониш.

Дар ДМТ 5 сол донишҷӯ будам. 
Бо ҷумлаи донишҷӯёни фаъол дар 
чорабиниҳои илмию сиёсӣ моро ме-
бурданд. Ҳамчун сиёсатмадор ва ди-
пломати оянда аз курсии донишҷӯӣ 
омода мешудем. Соли 1999 дар вохӯрии 
пешазинтихоботӣ дар толори калони 
ДМТ бо раиси вақтии ш. Душанбе Убай-
дуллоев Маҳмадсаид ҳамчун шахси бо-
эътимоди номзад ба Президент аз ҲХДТ 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иштирок 
кардам. Аз фаъолияти сиёсиву давлатии 
Ҷаноби Олӣ маълумоти бештар гириф-
там. Ҳамзамон меҳру садоқат ба идеалам 
бештар гардид. 

Соли 2004 имконият барои кор дар 
Дастгоҳи Раиси ш. Душанбе пеш омад 
ва фаъолияти кориро бо сиёсатмадо-
рони касбӣ шуруъ кардам. Кор душвор 
набуд, устодони кор мефаҳмонданд, 
маслиҳат медоданд, руҳбаланд мекар-
данд. Маош кам буд, лекин барои таъоми 
нисфирӯзии якмоҳа мерасид. Автобуси 
хизматӣ саҳару бегоҳ мебурд. Боре кор-
ро тарк кардани шудам, падарам намон-
данд. Аввал ҷанҷол ва боз дилбардорӣ 
карданд. Ҳамин тавр дар ҳукумати шаҳр 
рушд кардам. Чорабиниҳои сатҳи гуно-
гун ташкилу баргузор мекардем. Аз ҳама 
муҳим ва пурмасъулашон бо иштироки 
Президенти мамлакат ҳисоб мешуд. Ал-
лакай идеаламро аз наздик диданӣ шу-
дам. Ба Ҷаноби Олӣ назора мекардам: 
чеҳраи банур, симои ҷолиб, қадамҳои 
маҳин, ишораҳои пурмазмун, муносибати 
хайрхоҳона, рафтори одилона, гуфтори 
ҳакимона. 

Соли 2007 Раҳбари саховатманди 
кишвар Фонди ҷамъиятии хайрияи 
Тоҷикистонро таъсис доданд. Дирек-
тори Фонд шахсияти маъруфи ҷомеа, 
устоди сиёсат академик Талбак Назаро-
вро таъин карданд. Аз ҷониби муовини 

директор соҳибкори варзида Муҳидов 
Абдурасул ба кори Фонд таклиф ёфтам. 
10 сол ёрдамчии директори Фонд кор 
кардам. Хушбахттарин нафар худро 
меҳисобидам. Муассисамон, идеали 
ман, Эмомалӣ Раҳмон аст. Мукотиботи 
корӣ бевосита бо Ҷаноби Олӣ мешуд. 
Аз устод Талбак Назаров дар баробари 
омӯхтани нозукиҳои сиёсат ва диплома-
тия, ҳамчунин солҳои кор дар Ҳукумат бо 
Эмомалӣ Раҳмонро кунҷковона мепурси-
дам. Агар мавзӯе, ки бояд гуфта намешуд, 
моҳирона мавзӯъро дигар мекарданд. 
Дар синну соли беш аз 70 аслан одамон 
ба гуфтани ҳама гапу худтаърифкунӣ 
мепардозанд. Аммо, на Талбак Назаро-
вич. Ҳамин тариқ, кордониву дурандешӣ 
ва дигар малакаи сарварии Эмомалӣ 
Раҳмонро аз Талбак Назаров ва дигар 
собиқадорони меҳнату ходимони давла-
тию сиёсӣ мефаҳмидам.

Аз соли 2017 то имрӯз дар Академияи 
идоракунии давлатии назди Президен-
ти Ҷумҳурии Тоҷикистон вазифаҳои 
роҳбариро бар ӯҳда дорам. Кӯшиш ме-
кунем, сазовори боварию эътимоди халқу 
Ҳукумат ва Президент бошам. Дар дои-
раи кор ба омӯзиши мактаби давлатдории 
Эмомалӣ Раҳмон пардохтам. Бо чунин 
унвон китоби илмӣ низ ба чоп расид ва 
омӯзиш ҳоло ҳам идома дорад. 

Пас аз омӯзиши шахсияти Пешвои 
миллат ҳамчун роҳбар, сиёсатмадори 
сатҳи байналмилалӣ, ходими давлатӣ, 
му тахассиси соҳаи иқтисодиёт ва 
хоҷагидорӣ,  му ҳ ақ қ иқ и таъри х у 
фарҳанги миллӣ, маорифпарвар ва ин-
сони наҷиби саховатпеша он меҳру 
садоқати тули солҳо парваридаи ман 
беканор гашт. 

Соли 2020, рӯзҳои авҷи вируси 
Covid-19 бо таклифи Ректори Акаде-
мия профессор Ғафурзода Абдухалил 
ҳуҷҷатҳоямро барои соҳиб шудан ба 
Ифтихорномаи Ҷумҳурии Тоҷикистон 
пешниҳод кардам. Дар арафаи Рӯзи 
Истиқлолияти давлатӣ мукофоти 
давлатӣ ба ман сарфароз шуд. Комисси-
яи босалоҳият пас аз омӯзиши ҳуҷҷату 
парвандаҳои шахсӣ ба хулосае омадааст, 
ки ба камина Медали “Хизмати шоиста”-
ро сазовор донанд. Дар шаҳодатномаи 
Медал имзои мубораки Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон 
ҷилвагар аст. Аз ин ғамхорӣ ва қадрдонӣ 
ба таври садчанд садоқату вафодориам 
ба Пешвои миллат ва Ватани азизам ба-
робар ба кӯҳҳои сарбафалаккашидаи 
Тоҷикистон гардид.

Пас, чаро ман Эмомалӣ Раҳмонро дӯст 
надорам?!

Фаридун БОБОЗОДА, 
директори Пажӯҳишгоҳи 

равандҳои сиёсӣ,  дипломатия ва 
масоили ҷаҳонишавӣ

ЧАРО МАН 
ЭМОМАЛӢ РАЊМОНРО ДЎСТ МЕДОРАМ?



Дaр ло бaр лои ин сaвгaнд, 
як пaҳнои бемaрзи ҳидояту 
муҳaббaтҳо, ишқу дӯстдориҳо, 
ҳуббу меҳрвaрзӣ нисбaти Вaтaн, 
aз худ гузaштaнҳо бaҳри дигaрон 
вa ҳaзорон ҳaзор хӯву хислaти 
мaрдонaгиву инсонсифaтӣ 
нуҳуфтaaст. Миллaти тоҷик 
беш aз худ бa Пешвои мaҳбубу 
дӯстдоштaниaш бовaр дорaд вa 
нек медонaд, ки дaр сaдaди ҳaр 
душворӣ бо ҳидояти Худо вa 
кумaки Сaрвaри ғaмхорaш aз 
дилхоҳ вaртa мерaҳaд. 

Вомондaн дaр aрсaи бекaсӣ, 
ғaрқ шудaн дaр иҳотaи ҳaросу 
нобудӣ, нолa сaр додaн болои 
турбaти aзизу қaринҳо, хок по-
шидaн болои aбрувони сиёҳу рӯи 
беожaнги ҷигaрбaндҳо, шоҳиди 
дaстбaстa будaн дaр ҷонкaнии 
тифлaки пистон бa дaҳони худ, 
бенaсиб гaштaн aз боду ҳaво, 
хоку об вa чaмaнистони Вaтaни 
aзизу бa ҷон бaробaр, ғaрибу 
бечорa будaн бa мулки дигaрон, 
тaҷрибaи тaлхест, ки чун зaн-
гулa ҳaр соaт бa гӯши модaро-
ну пaдaрон, бобову бибиҳо вa 
бaродaрону aпaҳои мо сaдо 
медиҳaд. Вaқти кaсе пaйдо 
мешaвaду моро aз инзивои ин 
ҳaмa дaрд мерaҳонaд вa қaлби бо 
умед қaҳрии моро сaршори умед 
мекунaд, бовaрии мо бa сaвгaн-
дaш бояд то бa ҳaдди бениҳоӣ 
бошaд.

Aгaрчи миллaти тоҷик рӯзҳои 
душвору пурҷaҳлӣ aввaли солҳои 
90-умро ҳеҷ гоҳ aз ёд нaме-
бaрорaд, вaле бaрои рaсидaн бa 
қaдри оромию ободӣ вa сулҳу 
сaлоҳ бояд aз он рӯзҳо ёд кунем 
вa бa қиммaти ҷон неъмaтҳое 
чун сулҳ , оромӣ, ҳaмгироӣ, 
хештaншино сӣ,  эҳ т ир оми 
ҳaмдигaр вa aмсоли онро ҳифз 
созем. 

Ёди гузaштaи нaчaндон дур 
моро ҳушдор месозaд, ки миллaте 
ҳaмaкнун шуҳрaти офоқ гaштa бо 
тaшaббусу ҳидоятҳои созaндa вa 

тaрaққии кaйҳонӣ, чaнд сол қaбл 
дaр сaдaди нестшaвӣ қaрор дошт. 
Aз рӯзҳои aввaли соҳибистиқлолии 
кишвaр гурӯҳҳои aлоҳидa тaҳти 
тaъсири aндешaҳои тундгaроёнaи 
доирaву неруҳои бaдхоҳи дохи-
ливу хориҷӣ қaрор гирифтa, 
Вaтaни мaҳбубaмонро бa гирдо-
би низоъҳои дохилӣ вa бaъдaн 
бa кaшмaкaшиҳои мусaллaҳонa 
кaшидaнд. Бaдхоҳони миллaт дaр 
кишвaр  нaқшaи фaлaҷ кaрдaни 
ҳaёти иқтисодӣ, иҷтимоӣ, идорӣ 
вa мaънaвиро доштaнд. Ҷaнги 
шaҳрвaндӣ дaр Тоҷикистон 
бaрои хоҷaгии хaлқ хисороти мо-
ливу ҷонӣ овaрд, ки бaрои ҳaмешa 
чун доғи нaнгине дaр ёдҳо боқӣ 
мемонaд. Сaбaқи ҷaнги дохилӣ 
бaрои нaслҳои ояндaи миллaт 
дaрсе хоҳaд буд, ки бaрои ҳифзи 
сулҳу aмнияти сaртосaрӣ вaсилa 
хоҳaд монд. Вaле нуқтaи мaркaзие, 
ки фaромуш кaрдaнaш бaрои ҳaр 
шaҳрвaнди кишвaр муҳри гуноҳ 
бa дил зaдaн aст, ин тaлошҳо вa 
aз ҷон гузaштaнҳои Aсосгузори 
сулҳу вaҳдaти миллӣ – Пешвои 
миллaт, Президенти мaҳбуби ки-
швaр муҳтaрaм Эмомaлӣ Рaҳмон 
мебошaд. 

Пешвои миллaт муҳтaрaм 
Эмомaлӣ Рaмҳон соли 1994 дaр 
шaроити бaсо душвор Президент 
интихоб гaрдидaнд вa дaр ҳaмон 
вaзъи вaҳим сaвгaнди бунёд кaр-
дaни як ҷомеaи орому осудaро 
ёд кaрдa будaнд. Ҳaмaгон нек ме-
донaнд, ки он рӯзҳо Тоҷикистон 
дaврaи ҳaссосу мушкилеро aз 
сaр мегузaронид. Бa тaмоми 
мушкилиҳо вa нобaсомониҳо 
нигоҳ нaкaрдa, Пешвои мил-
лaт муҳтaрaм Эмомaлӣ Рaҳмон 
бaрои бунёди зaминaҳои сулҳ, 
тaъмини иҷтимоии aҳолӣ вa чaнд 
мaсъaлaҳои муҳимтaрин, ки бa aм-
ният вa ҳaёти осоиштaи мaрдум 
сaхт вобaстa буду вaқти тӯлониро 
мехост, кaмaр бaстaнд. Дaврa бa 
дaврa тaлошҳои рӯзaфзӯни Пе-
швои миллaт дaр хотимa додaни 

ҷaнги шaҳрвaндии пaнҷсолa вa 
бaрқaрор нaмудaни сулҳу вaҳдaти 
миллӣ дaр Тоҷикистон, бa вaтaни 
aҷдодӣ бaргaрдонидaни нaздики 
як миллион нaфaр гурезaгон, aз 
қaшшоқӣ рaҳонидaни мaрдум, 
муттaҳид нaмудaни сокинони ки-
швaр, бунёди дaҳҳо корхонaҳои 
сaноaтиву неругоҳҳои бaрқӣ, 
сaдҳо муaссисaҳои тaълимиву 
тaндурустӣ, бунёду aзнaвсозии 
шоҳроҳҳову нaқбҳои мошин-
гузaр, сaбaб гaрдидaнд. Пешвои 
муaззaми миллaт муҳтaрaм 
Эмомaлӣ Рaҳмон бо хӯву хислaти 
инсондӯстона, донишу хирaди 
бaлaнд дaвлaти порaгaштaро aз 
фaноёбӣ нaҷот додaнд ва ба ҷaнги 
шaҳрвaндӣ хотимa бaхшидaнд.   

Нaтиҷaи ин вохӯриҳо он шуд, 
ки 27-уми июни соли 1997 дaр 
шaҳри Мaскaв Созишномaи уму-
мии истиқрори сулҳ вa ризоия-
ти миллӣ дaр Тоҷикистонро дaр 
шоҳидии нaмояндaгони дигaр 
дaвлaтҳо бa имзо рaсонaнд. 

Ҳaмин тaвр, мaрҳилa бa 
мaрҳилa Пешвои мaҳбуби мил-
лaт бaрои рaсидaн бa вaҳдaти 
миллӣ вa тaҳкиму мустaҳкaм 
нaмудaни Истиқлоли дaвлaтӣ 
ранҷу мaшaққaтҳои зиёд кaшидa, 
борҳо ҷон дaр хaтaр гузоштaнд, 
то ки миллaти куҳaнбунёду 
тaмaддунофaри тоҷик вa дaвлaти 
Тоҷикистон aз вaртaи тaнaззулу 
мaҳвшaвӣ рaҳо ёфтa, сулҳ дaр ки-
швaр пояндa бошaд. Хуш aст, ки 
имрӯзҳо мaрдуми бaору номус вa 
тоҷдори мо чун рӯз рaвшaн ме-
донaнд, ки aз тaнaззулу зулмaт то 
бa рушноиву сaодaт бa чи роҳу 
вaсилa вa бо тaлошу зaҳмaти чи 
кaсе омaдa рaсидaнд. 

Бaъди ин ҳaмa зaҳмaту тa-

лош, қaҳрaмонию сaрсупурдaгӣ, 
о б од ко р и ю  с оз a н д a г ӣ  в a 
сaд ҳову ҳaзорон хизмaтҳои 
бемислу монaнд вa бенaзир 
мо мешӯнaвем, ки Президен-
ти мaҳбуби кишвaр мегӯянд: 
“Сaвгaнд бa номи поки Худо, 
бa нону нaмaки мaрдуми шaри-
фи Тоҷикистон, бa номи хурду 
бузурги ин диёри бостонӣ... 
Тоҷикистони соҳибистиқлолу 
озод месозaм,” мо бояд бештaр 
aз ҳaр кaсеву ҳaр чизе бa сaвгaнди 
Пешвои миллaт бовaр доштa бо-
шем. Бовaр доштa бошем, ки дaр 
идомa низ Пешвои муaззaми мил-
лaт бо нaқшaву ниятҳои нaҷиб 
дaр ҷодaи пешрaфти босуботи 
кишвaр, сaмтҳои aфзaлиятноки 
сиёсaти оқилонaву бобaрори 
Ҳукумaти мaмлaкaтро муaйяну 
мушaххaс менaмоянд. Бовaрӣ 
доштa бошем, ки Тоҷикистон 
минбaъд низ зери роҳбaрии ин 
фaрзaнди фaрзонa бa як дaвлaти 
ободу тaрaққикaрдa вa пешсaф 
дaр минтaқa тaбдил хоҳaд гaшт.

Бешaк миллaти тоҷик бо 
хирaди aзaлии хеш ҳеҷ гоҳ 
хизмaтҳои Пешвои мaҳубуби 
худро фaромӯш нaхоҳaд кaрд. 
Ҳaқшиносу нaмaкшинос будa-
ни хaлқи тоҷик дaр он мaҳсуб 
меёбaд, ки онҳо имрӯз бa дурaн-
дешиву олиҳиммaтӣ, қaҳрaмонию 
шуҷоaтмaндӣ вa хирaдмaндиву 
суботкории Пешвои муaззaми 
миллaт эътимоду бовaр нaмудa, aз 
ин шaхсияти бaрҷaстaи тaърихӣ 
пуштибонӣ мекунaнд. Имрӯзҳо 
кулли сокинони мaмлaкaт зери 
пaрчaми Истиқлоли дaвлaтӣ 
вa сулҳу суботи комил дaр фa-
зои орому осудaи кишвaри 
биҳиштосоямон фaъолият кaрдa, 

дaр пaртaви сиёсaти хирaдмaн-
донaву дурaндешонa вa созaн-
дaву бунёдкоронaи Президенти 
мaҳбуби кишвaр бaрои рaсидaн 
бa ҳaдaфҳи муҳимми созaндa вa 
дурбинонa, ки бa рушду инки-
шофи диёри aрҷмaндaмон боис 
мегaрдaнд, хушбaхтонa вa сaр-
бaлaндонa қaдaмҳои устувор гу-
зоштa истодaaнд. 

Пешвои миллaт дaр тaмоми 
дaврони фaъолияти хеш бо мaр-
дум буд вa мaрдум бо ӯ. Сaвгaн-
ди Пешвои муaззaми миллaт 
сaросaр дaр худ меҳри вaтaн-
созию миллaтдӯстиро ҷо кaрдa, 
бaёнгaри он aст, ки Президенти 
мaҳбуби мо мaрдум вa миллaти 
худро дӯст медорaнд вa хaлқи 
тоҷик низ ӯро сaмимонa дӯст 
медорaнд вa эҳтиром менaмо-
янд, зеро ӯ ҳaмешa тaкягоҳ вa 
муттaкои ҳaр фaрди кишвaр aст.

Дaр фaровaрди сухaн ҳaминро 
бояд тaъкид нaмуд, ки бaрои ҳaр 
фaрди бaору номус, бедордилу 
хештaншинос вa озоду озодaи 
Тоҷикистони соҳибистиқлол 
қaрзи имону виҷдонист, ки бо 
ҷонибдорӣ aз сиёсaти дурбинонa 
вa хирaдмaндонaи Aсосгузори 
сулҳу вaҳдaти миллӣ – Пешвои 
муaззaми миллaт, Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтaрaм 
Эмомaлӣ Рaҳмон  ҳaмешa дaр тa-
лош бошaд вa бо дилу нияти нек 
дaр эъмор вa рушди кишвaри 
aзизaмон сaҳм гузорaд. 

Одилҷон БОБОЗОДА,
 сардори котибот 

ва ёвари Ректор
Хуршед МAВЛОНОВ, 

сaрмутaхaссиси шуъбaи 
тaҳрир вa тaъбу нaшр

Сaвгaнд бa номи поки Худо, бa нону нaмaки мaрдуми шaри-
фи Тоҷикистон, бa номи хурду бузурги ин диёри бостонӣ, бa 
поси хотири ҷовидонaи фaрзaндони фaрзонaи он вa бa ҷони 
қaриб нуҳуним миллион шaҳрвaндони Вaтaни мaҳбубaм, ки 
тaмоми донишу тaҷрибa, сaъю тaлош вa ҳaстии худaмро 
фидои ин обу хоки муқaддaс, ин хaлқи дaр ҳaқиқaт бузур-
гу қaҳрaмон, соҳибмaърифaту тaмaддунсоз, меҳрубону 
қaдршинос, зaҳмaтдӯсту мaтиниродa вa Тоҷикистони 
соҳибистиқлолу озод месозaм.

  ЭМОМAЛӢ РAҲМОН

Сарвар ва миллат6
НАШРИ  МАХСУС

ПЕШВОЕ ЌAРИН 
БA ДИЛИ ЊAР ФAРД



Мо имрӯз метавонем бо ифтихор изҳор намоем, ки 
истиқрори сулҳу субот ва ваҳдати миллӣ дастоварди бузур-
гтарин ва воқеан таърихии тоҷикон мебошад, ки маҳз дар 
натиҷаи ҳамбастагии мардуми кишвар ва азму талоши фа-
рзандони содиқи халқамон муяссар гардид. 

  ЭМОМAЛӢ РAҲМОН

Баъд аз Иҷлосияи таърихии XVI Шӯрои Олӣ дар сиёсати 
хориҷии мо марҳилаи нав оғоз ёфт. Ҳоло раванди ташаккули 
самтҳои асосии он идома дорад.  

  ЭМОМAЛӢ РAҲМОН

Заҳматҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати 
миллӣ - Пешвои миллат, Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон барои барқарории сулҳу субот ва 
сарҷамъии миллат дар арсаи байналмилалӣ 
басо нодир ва арзишманд арзёбӣ мегарданд. 
Таҷрибаи сулҳи тоҷикон, ғайр аз ин ки роҳи 
моро барои пешрафти минбаъдаамон рав-
шан кард, аҳамияти байналмилалӣ низ дорад 
ва он ҷиҳати ҳалли мушкилоти кишварҳои 
гуногун мавриди истифода қарор гирифта 
истодааст.

Иҷлосияи таърихии XVI Шӯрои Олии 
Тоҷикистон дар ҳаёти сиёсиву иқтисодӣ ва 
иҷтимоии халқи тоҷик нақши сарнавишт-
соз дорад. Ба шарофати хираду заковати 
азалӣ, дурандешӣ, сабру таҳаммул ва ҷавҳари 
созандаи миллати тоҷик Иҷлосияи XVI 
Шӯрои Олии Тоҷикистон 16 ноябри соли 
1992 дар Қасри Арбоби шаҳри бостонии 
Хуҷанд баргузор шуд, ки дар таърихи навини 
тоҷикон ҳамчун оғози воқеии раванди сулҳи 
тоҷикон ва эҳёи рукнҳои давлатдории миллӣ 
арзёбӣмешавад. 

Иҷлосияи тақдирсозӣ XVI Шӯрои Олии 
Тоҷикистон 16 ноябри соли 1992 раванди 
фоҷиабори миллатро бо интихоби Раи-
си Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон боздошт, ки 
онро оғози бунёди давлати соҳибистиқлол 
метавон гуфт. Сиёсатмадори ҷавону ду-
рандеш Эмомалӣ Раҳмон Раиси Шӯрои 
Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон интихоб гар-
диданд ва бо ҳисси миллии ватандӯстонаи 
ин фарзанди фарзонаи миллат дар як муд-
дати кӯтоҳ ба даргириҳои дохилӣ хотима 
бахшида шуда, дар кишвар сулҳу субот 
барқарор гашт.

Душманони миллати мехостанд бо 
ҳидояту раҳнамоӣ ва маблағгузории 
хоҷагони хориҷии худ сохти конститутсио-
нии давлатро халалдор созанд. Дар он рӯзҳо 
Конститутсия ва қонунҳои мамлакат ҳам зе-
ри по шуда буданд ва касе ба шаҳрвандон ка-
фолати зинда монданро дода наметавонист.

Кишвар ба хунрезӣ, мотам, бераҳмӣ, 
ғоратгарӣ ворид гардида, дар натиҷа, беш аз 
сад ҳазор шаҳрвандони мо ҷони худро аз даст 
доданд, қариб як миллион нафар гуреза аз ва-
тан шуданд ба кишварҳои ҳамсоя фирор на-
муданд. Дар натиҷаи гуфтушунидҳои тӯлонӣ, 
ки дар гӯшаву канори гуногуни олам зиёда аз 
чил моҳ идома ёфтанд,  ҳукумати  тоҷикистон 
чил санади барои миллат муҳимро ба имзо 
расонданд. Баъди гуфтшунидҳои тӯлони 27-
уми июни соли 1997 Созишномаи умумии 
истиқрори сулҳ ва ризояти миллӣ дар шаҳри 

Маскав ба имзо расид. Аз ин рӯ, санаи 27-уми 
июни соли 1997 дар таърихи давлатдории на-
вини Тоҷикистон ҳамчун рӯзи сулҳу Ваҳдати 
миллӣ ҷашни гирифта мешавад..

Қадршиносӣ аз раванди сулҳ ва пешвою 
қаҳрамони он аст, ки ҷони худро ба каф ги-
рифта, ҳастии миллатро ҳифз кардаанд. Яке 
аз иштирокчиёни раванди сулҳи тоҷикон, 
сиёсатмадори шинохта, Раиси Маҷлиси 
намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумуҳурии 
Тоҷикистон Шукурҷон Зуҳуров, ки дар 
мулоқоти Хосдеҳ ба ҳайси муовини раиси 
ҳайати ҳукуматӣ дар музокирот иштирок 
дошт, менависад: "Ин гуфтугӯи таърихӣ ба-
рои мо - тоҷикон сабақи бузург гашт, зеро 
профессор Бурҳониддин Раббонӣ ҳангоми 
имзои Созишномаи умумии истиқрори 
сулҳ ва ризоияти миллӣ дар Тоҷикистон 
аз таҳти дил суханронӣ кард, ки ман гумон 
мекунам, барои ҳар кадоми ҳозирин таъси-
ри амиқ гузоштанд. Номбурда изҳор кар-
данд: “Аҳволи моро дидед, ки акнун чӣ ҳаёт 
дорем? Мо натавонистем зиндагӣ кардан, 
ақаллан шумо дар кишвари худатон созиш 
кунед ва тоҷиконро хор насозед. Тавре сулҳу 
ваҳдат бандед, ки касе дӯстии шуморо ха-
лалдор карда натавонад…” “Истиқлолият 
ба Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон - ин сиё-
сатмадори дараҷаи ҷаҳониро дод. Имрӯз 
ӯ машҳуртарин фарзанди Тоҷикистон ва 
тамоми тоҷикони ҷаҳон аст",- бо ҷиддияту 
маҳбубият таъкид карда буд Қаҳрамони 
миллии Афғонистон Аҳмадшоҳи Масъуд. 
Истеъдоду хиради волои сиёсатмадори 
сатҳи байналмилалӣ, Асосгузори сулҳу 
ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон шароиту имкон ба вуҷуд оварданд, 
ки дар Ватани азизамон - Тоҷикистон фа-
зои сулҳу ваҳдат ва оромиву осоиштагӣ 
ҷовидона гардад. 

Мо имрӯз бо ифтихор гуфта мета-
вонем, ки Тоҷикистону тоҷиконро дар 
арсаи ҷаҳонӣ тавассути амалҳои наҷиби 
ватанпарастонаву инсондустии Асосгу-
зори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои мил-
лат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мешиносан-
ду эътироф менамоянд. Тоҷикистон бо 
сиёсати сулҳпарварона ва ватандӯстонаи 
ин шахсияти бузург ба сӯи комёбиҳо ва 
пешравиҳои бузург устуворона қадам 
мезанад.

Силмон МАВЛОНАЗАРОВ,
мудири кафедраи 

технологияи  иттилоотӣ 
ва амнияти иттилоотӣ

НАЌШИ ПЕШВОИ МИЛЛАТ 
ДАР ПОЯГУЗОРӢ ВА 

ТАЊКИМИ ВАЊДАТИ МИЛЛӢ

19 ноябри 1992 дар Иҷлосияи XVI дар Хуҷанд 
сохтори нави Шӯрои вазирони Ҷумҳурии 
Тоҷикисгон тасдиқ гардид. 2 декабри ҳамон 
сол Рашид Олимов вазири корҳои хориҷии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон таъин шуд. Пас аз ду сол 
2 декабри соли 1994 академик Талбак Назаров 
вазири корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
таъин гардиданд. Рашид Олимов ба сифати намо-
яндаи доимии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар СММ 
таъин карда шуданд.

Фаъолияти банизом ва ҳадафманди вазорати 
корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон баъд аз 
расидан ба истиқлолият, пас аз Иҷлосияи XVI 
шурӯъ шуда, баробари пеш рафтани раванди сулҳ 
ва оштии миллӣ дар кишвар фаъолияти сиёсати 
хориҷии кишвар густурдатар ва пурмӯҳтавотар 
гардид. Роҳбари нави кишвар дар Иҷлосияи 
таърихии XVI Шӯрои Олӣ дар шаҳри Хуҷанд ба 
мардуми Тоҷикистон ва ҷомеаи байналмилалӣ эъ-
лом дошта буд, ки дар Тоҷикистон сулҳу осоишро 
барқарор хоҳад кард: “Ман қасам ёд мекунам, ки 
тамоми таҷрибаамро барои дар ҳар хона ва ҳар 
оила барқарор шудани сулҳ равона карда, барои 
гулгулшукуфии Ватани азизам садоқатмандона 
меҳнат мекунам”. Ва ҳамин тавр ҳам карданд. Ӯ 
аз ҳамон Иҷлосияи XVI Шӯрои Олии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон cap карда, роҳи гуфтушунид бо 
рақибони сиёсии худро пеш гирифт ва то ба 
охир содиқ монд. Дарёфти сулҳу оштиро ба яке 
аз рукнҳои асосии сиёсати хориҷии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон табдил доданд.

Эмомалӣ Раҳмон дар иҷлосияи XVI Шӯрои 
Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар замони ниҳоят 
ҳассос ва шароити вазнин ҳамчун роҳбари давлат 
интихоб гардиданд ва аз рӯзҳои нахустин дар 
сиёсати дохилӣ ва хориҷии худ роҳеро пеш ги-
рифтанд, ки тавассути он қадам ба қадам, марҳила 
ба марҳила кишварро аз ҳолати бӯҳронӣ ва ҷанги 
таҳмилии шаҳрвандӣ наҷот дода, ба маҷрои сулҳу 
ваҳдат ва пешрафт раҳнамун сохтанд.

 Масъалае, ки ҳамеша мавриди таваҷҷуҳи 
Президенти Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон қарор 
дошт, истифодаи имкониятҳои хориҷӣ барои таъ-
мини пешрафти кишвар ва рушди иқтисоди он 
мебошад. Вобаста ба мавқеи ҷуғрофӣ, захираҳои 
табиӣ ва дигар хусусиятҳои хоси худ ҷумҳурӣ 
баъзе мушкилоте дорад, ки онҳоро тавассути 

ҷалби маблағгузориҳои бузург ҳал кардан мум-
кин аст. 

Алҳол ба шарофати роҳандозии сиёсати хирад-
мандонаи Асосгузори сулҳу Ваҳдати миллӣ - Пе-
швои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон Тоҷикистон дар арсаи 
байналмилалӣ ба сифати кишвари сулҳдӯсту инсон-
парвар, пайрави арзишҳои демократӣ, тарафдори 
ҳамгироӣ ва ҳамкориҳои бисёрҷониба шинохта 
шудааст. Аз ҷониби дигар, Сарвари давлат дар до-
ираи муносибатҳои байналмилалӣ манфиатҳои 
давлатӣ ва миллии Тоҷикистонро дар мадди аввали 
сиёсати хориҷии кишвар гузошта, тавассути риояи 
тавозун дар робитаҳо бо кишварҳои мухталифи 
дунё тавонистанд истиқлолияти воқеии ҷумҳуриро 
таъмин намояд. 

Бо шарофати роҳбарӣ ва паҳнои тафаккури 
давлатдории Эмомалӣ Раҳмон дар иртибот ба 
рӯйдодҳои ҷумҳурӣ ва таҳаввулоти геополити-
кии замони муосир сиёсати хориҷии мутавозин 
ва доманадоре шакл гирифта, такомул ёфт, ки 
барои ҳифзи манфиатҳои олии миллату давлат 
муваффақона хизмат мекунад. 

Имрӯз тоҷикон ба шарофати ҳидоят ва 
роҳнамоии сарвари хирадманди хеш Асосгузори 
сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президен-
ти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон мақом ва рисолати худро дар олами муо-
сир пайдо намуданд ва дар ҷодаи шинохти оламу 
оламиён гомҳои устувор ниҳодаанд. 

Дарҳои пӯшида ва марзҳои бастаи худро ба 
истиқболи дӯстони дерин ва ёрони навин боз кар-
данд. Имрӯз тоҷикон бо ҳифзи ҳувияти миллӣ ва 
андӯхтаҳои таърихии худ ҳамқадам ва ҳамрадифи 
мардуми сайёра гардидаанд. Имрӯз овози тоҷик 
ва забони тоҷикӣ аз баландтарин минбарҳои 
ҷаҳон садо медиҳад, иқдомот ва ибтикороти 
Роҳбари Тоҷикистон дар доираҳои бонуфӯз ва 
муътабари сиёсати ҷаҳонӣ мавриди эътироф ва 
таҳсин қарор гирифтааст. Ин ҳама сарфарозиҳо 
орзую ормони деринтизори мардуми тоҷик буд, 
ки пас аз фурӯпошии давлати Сомониён дар 
тӯли беш аз ҳазор сол онро дар замири қалби 
худ мепарварид. 

Насридин ВОҲИДОВ, 
ассистенти кафедраи дипломатия 

ва муносибатҳои байналмилалӣ

Сарвар ва миллат
НАШРИ  МАХСУС
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НАШРИ  МАХСУС

Б о и с и  и ф т и х о р  в а 
ф а р а ҳ м а н д и и  м и л л а т и  
тоҷикон  аст, ки  имрӯзҳо  фа-
рзанди фарзонаи миллат, ин-
сони  қавиирода ва ватандӯст  
б о р и  га р о н и  р а ҳ б а р и в у 
ҳукуматро  бар ӯҳда дошта, 
бо бадиву зиштӣ ҳамеша пай-
кор мекунад, саросари ҷаҳони 
ҳастиро бо нури аҳуроӣ мео-
рояд, ростиро сармашқи кори 
худ карда, камолоти маънавӣ 
ва ахлоқиро тарғиб менамо-
яд, порсоию покӣ ва андешаи 
некро манбаи асосии сао-
датмандию ҷовидонии инсон 
шуморида ҷони худро фидои 
ин миллату ин меҳан намуда 
истодааст.                                              

Ҳар як таълимот ва сиёсат фақат дар сурате 
пазируфта мешавад ва ба муваффақият умед баста 
метавонад, ки на танҳо ба дархостҳои маънавӣ ва 
мафкуравии замон, балки ба ниёзҳои иҷтимоӣ ва 
иқтисодии ҷомеа ҷавобгӯй бошад.  Инсон дар 
рафти мубориза ба муқобили ҳама гуна зӯрӣ, 
таҳдид ва дигар амалҳои бад на танҳо ғолиб ме-
барояд, балки пояи адлу инсофро боз устувортар 
месозад.Маҳз ҳамин абармарди миллат, Асос-
гузори  сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои муазза-
ми мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тавонистанд 
дар ташаккул ва инкишоф додани тафаккури 
сиёсии мардуми  тоҷик нақши муҳим бозад ва  
принсипҳои асосии Зардуштия «Пиндори нек, 
гуфтори нек ва кирдори нек»-ро  сармашки 
кори худ намуда ҳамчун яке аз сиёсатмадорони 
хирадманд  дар  саросари ҷаҳон маълуму машҳур 
гардад.

Ёдовар шудан ба маврид  аст, ки  ҳодисаҳои 
номатлуби солҳои навадум ва ҷангӣ шаҳрвандӣ 
исбот намуд, ки  аксарияти мардуми тоҷик ба 
хусус ҷавонон қишри хеле ҳассоси ҷомеъа буда 
қувваҳои иртиҷоӣ метавонанд аз нерӯи онҳо  ба 
манфиатҳои гурӯхии худ моҳирона  истифода 
баранд. Дар он рӯзгороне, ки душманони мил-
лати тоҷик  мехостанд саросар дарахти дӯстиро 
решакан карда, ниҳоли душманӣ бисабзонанд, 
миллати пароканда ва бе сарвари сиёсӣ мон-
даро ҷамъ оварда, ба водии мурод расондан, 
раҳнамоии шахсиятеро мехост, ки дар сиришти 
худ ғаризаи таҳлилӣ - аналитикӣ, иродаи мати-
ну устувор, биниши бохирад, гавҳари суханро 
аз дарёи пурошӯби мантиқ берун бароварда 
тавонистан, ба дили даҳҳо соҳибдавлатони худ-
бузургбини ҷаҳон роҳ пайдо кардан ва садҳо 
ҳунари дигари  давлатдорӣ дошта бошад, ки бо 
амри тақдир  ин шахс Эмомалӣ Раҳмон буданд. 

Бо  шарофати соҳибистиқлол  гардидани 
Тоҷикистон ва сиёсати хирадмандонаи Пешвои 
миллат омӯхтани таърихи Ватан, эҳё ва рушди 
худшиносии миллӣ дар ҷомеа торафт меафзо-
яд. Имрӯз ҳар як шаҳрванд ба худшиносӣ ва 
барқарор   кардани  хотираи таърихии хеш беш 
аз пеш ниёз доранд. Дар чунин шароит зару-
рияти пешниҳоди консепсияи нави тафаккури 
таърихӣ ба амал омад. Дар асару мақолаҳо ва 
паёмҳои, Асогузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пе-
швои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, алалхусус, дар ки-
тоби бисёрҷилдаи “Тоҷикон дар оинаи таърих”, 
консепсияи нави тафаккури таърихӣ пешниҳод 
гардидааст. Ба шарофати ин консепсия шоҳроҳе 
гузошта шудааст, ки мардуми хирадманди тоҷик 

таърих ва фарҳанги қадимаи худро омӯхта сатҳи 
маданияти умумӣ ва сиёсии худро дар асоси 
анъанаҳои муфидӣ аҷдодон ғанӣ мегардонанд. 
Ҳангоми  омӯзиши  таърихи  гузаштаи худ шахс   
ба дунёе ворид мешавад, ки пур аз воқеаҳои 
муҳим буда як ҷаҳон  асрори  ниҳоне дар он 
нуҳуфтаст, ки  равшанкунандаи роҳи оянда низ  
мебошад. Чуноне,ки сарвари давлат муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон қайд менамоянд “Мо бояд 
аз таърихи гузашта сабақ  бигирем ва барои  
ваҳдати  комили миллӣ корҳои бузургеро  ба 
анҷом бирасонем”.

Дар рафти омӯзиши таъриху фарҳанги худ   
бояд пеш аз ҳама ба омилҳои зерин, яъне аз худ 
кардани таҷрибаи  муфиди таърихӣ, диққати 
ҷиддӣ додан ба фарҳангу тамаддуни ниёгон, 
таҳлили  обективонаи  мушкилиҳо, камбудиҳо 
ва каҷравиҳо дар гузашта ва равшан донис-
тани вазифаҳои имрӯза ва ояндаи Ҷумҳурии 
соҳибистиқлоли Тоҷикистон диққати махсус 
дода шавад.

Дар  хусуси надонистан ва воқиф  набудан аз 
гузаштаи худ Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон   
Пешвои миллат, муҳтарам  Эмомалӣ Раҳмон  чу-
нин қайд кардаанд: “Агар кас гузаштаи худро на-
донад, инсони комил нест!” ин гуфтаҳо дар воқеъ 
инсониятро воқиф месозад, ки ба омӯзиши гу-
заштаи худ  диққати ҷиддие диҳад то дар ҷомеа 
мақом ва мартабаи худро ҳамчун инсони комил 
пайдо карда тавонад. Надонистани гузаштаи худ 
ин фоҷиаи басо бузург  ва зарбаи ниҳоят сахт 
аст ба пойдевори фарҳангу тамаддуне,ки миллат 
дар тӯли таърих бунёд кардааст.Агар аз руи ҳамаи 
он нуқтаҳое, ки дарҷ гардиданд хулоса барорем, 
пас он шаҳрвандоне, ки таваҷҷуҳ  надоранд ба 
меъроси гаронбаҳои миллати худ ва аз таъриху 
фарҳанг, тамаддуни гузаштаи миллати худ воқиф 
нестанд дар мудати начандон тӯлони хатари аз 
байн рафтани миллату тамаддун ва фарҳанг онҳоро 
таҳдид мекунад. Таърих  гувоҳ аст, ки аз рӯи чунин 
беэҳтиётӣ ва воқиф набудан аз гузаштаи хеш қисме  
аз  давлату  миллатҳои абарқудрат пора-пора шуда, 
аз тамаддун ва фарҳанги офаридаи хеш  маҳрум  
гардидаанд,ки  мутаасифона дар таърих ин гуна 
фоҷиаҳои даҳшатбор хело зиёд мебошанд.

Ҳар як шахсро мебояд, ки ҳодисаву воқеаҳои 
таърихӣ,  сабаб, натиҷа ва  муҳимтар  аз  ҳама  
сабақи онро барои  имрӯз ва оянда дарк ку-
над. Ба ҳамин маъно Асосгузори сулҳу ваҳдати 
миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, муҳтарам Э. Раҳмон чунин қайд 

кардааст: “Мо бояд аз таърихи гузашта сабақ 
бигирем ва барои ваҳдати комили миллӣ корҳои 
бузургеро ба анҷом бирасонем”.

Роҳи худшиносӣ ва хештаншиносии миллӣ 
дар назари тоҷик арзиши  муайян пайдо кардани 
тоҷик аст, новобаста ба мансубияти маҳаллии 
он. Ин маънои онро надорад, ки нисбат ба ди-
гар халқу миллатҳое, ки ҳамроҳи мо бародаро-
на зиндагӣ мекунанд, беэътинои кард, ҳаргиз, 
чунки чунин гузориши масъала ба миллатчигӣ 
мебарад. Чуноне, ки Пешвои муаззами миллати 
тоҷикон  муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қайд кар-
даанд: “Худшиносии  миллӣ, ифтихори миллӣ 
ҳаргиз маънои онро надорад, ки мо худро ба 
дигар халқҳо муқобил гузорем, зеро ҳар халқ дар 
таърих мақому манзалати хос дорад, мувофиқи 
шароити ҷуғрофию таърихии хеш дар тамаддуни 
башарӣ саҳм гирифтааст”.   

Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон вазъи-
яти ба миён омадаро сари вақт таҳлилу баррасии 
амиқ намуда, таъкид карданд: “То расму оин ва 
маросимҳои милливу динии худро ба як низоми 
муайян надарорем ва хароҷоти беҳудаву зиёдатии 
мардумро аз байн набарем, ба қабулу татбиқи 
барномаҳои давлатӣ ва сарфи маблағҳои зиёд 
дар масъалаи паст кардани сатҳи камбизоатии 
аҳолӣ ба натиҷаҳои дилхоҳу назаррас ноил шуда 
наметавонем”.

Забон  асоси ҳастӣ ва бақои умри миллат буда 
ифтихор аз ватану ватандорӣ, таъриху фарҳанг,  
миллат ва ҳувияти миллат афзалтар аз ҳама дар 
поку бегазанд нигоҳ доштани забони модарӣ 
ифода меёбад. Таърих гувоҳ аст, ки баъди гум 
кардани забони модарӣ давлат низ дер ё зуд та-
факкур ва ҳатто давлату давлатдории миллии 
худро аз даст дода, забон ва унсурҳои фарҳанги 
бегонаро мепазиранд. Пас моро зарур аст, ки  ба 
ин муқаддасоти милли арч гузошта  фарзандони 
худро дар руҳия  поку беолоиш нигох доштани 
забони модарӣ тарбия намуда ба воя расонем.

Дигар масъалае,ки зери таваҷҷуҳи Пешвои 
миллат қарор дорад ин арҷ гузоштан  ба фарҳанги 
миллӣ, махсусан  ба либосҳои милли тоҷикона 
мебошад. Таърих гувоҳ аст, ки зан ва модари тоҷик 
дар ҳама давру замон посдори оину анъанаҳои 
муқаддаси халқу миллат ба шумор мерафтанд. Яке аз 
нишонаҳои асосӣ ва хосаи муаррифгари фарҳангу 
тамаддуни миллатҳои мухталифи дунё либоси мил-
лии онҳост.Аммо мутаасифона  он сару либосе, 
ки миёни бонувони кишвар дар баъзе маҳаллаҳои 

Тоҷикистон, хусусан дар деҳоти мамлакат ва гоҳо 
дар шаҳрҳо муд шудааст ва ягон асолати милливу 
динӣ надоранд   ин ҳама аз тақлиди кӯр-кӯрона ва 
нобасомони бонувон аст, ки реша дар ҷаҳолату 
нодонӣ ва ноогоҳӣ аз фарҳанги миллӣ дорад. 

Дар кишвари мо нафареро пайдо намудан 
душвор аст, ки мафтуни сеҳру ҷаззобияти атласу 
адраси Суғд, гулбасту чакани Хатлон, гулдӯзиҳои 
нотакрори минтақаи Рашт, алочаву шоҳии водии 
Ҳисор, рангҳои пурҷилои куртаву тоқӣ ва ҷӯробҳои 
Бадахшон набошад.Пас зани тоҷикро зарур аст, ки  
мафтуни серу ҷазобияти атласу адрас, гулбасти  ча-
кани  Хатлон  ва  гулдӯзиҳои нотакрори минтақаҳои  
худ буда, аз  рангҳои   пурҷило   истифода баранд. 
Набояд фаромӯш кард, ки арҷ  нагузоштан  ба  ҳунар  
ва  тамаддуну  таърихи худ беэҳтиромӣ нисбат ба 
миллат аст.  Либоси миллии тоҷикона ёдгорӣ аз 
аҷдодонамон аст, ки нишон, фарҳанг ва маданияти 
тоҷиконаро акс мекунад. 

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои мил-
лат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон дар баромадҳои хеш, аз ҷумла 
Паёмҳои ҳамасола доир ба тарбияи худогоҳӣ ва 
худшиносии миллӣ суханрониҳо намуда, таъкид 
менамоянд,  ки “Раванди худогоҳиву худшиносии 
мардуми кишвар густариши тоза пайдо карда, 
ҳисси ифтихори миллӣ, эҳсоси ватандӯстӣ ва 
ватанпарастӣ ба пояи сиёсати давлатӣ бардошта 
шуд”.  

Чуноне маълум аст барои Пешвои миллат 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон соҳае нест, ки аз пеши наза-
рашон дур монда бошад ва ҳамин аст рисола-
ти Пешвое, ки дар пайи бозовариву боздеҳии 
истеъдодҳои миллат мебошанд. Пас ҳар як фа-
рзанди босадоқати мамлакатро мебояд,ки  ин 
гуфтаҳоро шиори рӯзмарраи худ намуда, нагузо-
рад, то нохалафе ба мақсадҳои ғаразноки худ рас-
ад. Шукронаи даврони истиқлол намуда, кӯшиш 
ба харҷ бояд дод, то барои рушди иқтисоди ки-
швар ва устувории пояи сулҳу ваҳдат саҳми арза-
нда гузорем. Зиндагии навини мардумони мо аз 
ҳар нафари тоҷику тоҷикистонӣ садоқатмардона 
сайқал бахшидани андешаи миллиро тақозо до-
рад, ки худогоҳӣ, худшиносӣ ва маҳорату маъри-
фати беназирро таҳким мебахшад. 

Дилором САЙДАҲМАДЗОДА, 
директори “Маркази омӯзиши 

мактаби давлатдории  Эмомалӣ  Раҳмон”
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Ба муқаддасоти давлатӣ ворид наму-
дани муҳимтарин рукни миллӣ – забо-
ни давлатӣ, ки бори нахуст дар таъри-
хи давлатдории мо забони тоҷикӣ аз 
муқаддасоти давлат дониста шуд.

Дар марҳалаи сифатан нави дав-
латдории мо, тоҷикон, таълиф ёфтани 
асари гаронбаҳои Асосгузори сулҳу 
ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Прези-
денти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Ҷаноби 
Олӣ, Доҳии муаззами тоҷикистониён 
ва тоҷикони ҷаҳон, муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон таҳти унвони “Забони миллат-
ҳастии миллат” аз як ҷиҳат барои муарри-
фии забони мо-нишони ҳастии мо хизмати 
бузургро ба анҷом расонида бошад, аз 
ҷониби дигар 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 мил-
лат гуфтааст, ки “танҳо забон аст, ки дар 
ҳама давру замон таърихи воқеӣ ва ро-
стини 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 бу-
зургро бозида бошад, имрӯз асари “За-
бони миллат-ҳастии миллат”-и Пешвои 
миллат ба бисёр нукоти баҳсталаби 
марбут ба забони тоҷикӣ нукта гузо-
шта, бо далелҳои муътамад масъалаҳои 
забоншиносии тоҷик илман исбот карда 
шуда, баъзе ҳадсҳои забоншиносон ва 
шарқшиносони хориҷӣ, аз ҷумла тахми-
ни В.В.Бартолд “дар бораи дар даврони 
исломӣ аз шакли пешинаи “таҷик” пайдо 
шудани шаклҳои баъдии “тозӣ” ва “тозик” 
рад карда шудаанд. Дар ҳамаи мароҳили 
таърихӣ шоҳону амирон 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” гуф-
таанд. Қабл аз ин Пешвои миллат китобе 
таҳти унвони “Сиёсати давлатӣ дар бораи 
забон” навишта буданд, ки сиёсати давлат 
ва Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистонро 
дар ҳамин поя ниҳоят устувор сохта бу-
данд. Яке аз хидматҳои бисёр бузурги 
Сарвари давлати тоҷикон дар иртибот ба 
сиёсати давлатии забон ин парвариш до-
дани андешаи ҷомеа ба арзишҳои забонӣ 
ва иқтидору имконоти воқеии забони 
тоҷикӣ дар робитаҳои дохилӣ ва хориҷӣ 
дар таърихи давлатдории навини тоҷикон 
дониста мешавад. Танҳо бо огоҳии амиқ аз 
гузаштаҳои дур ва собиқаи таърихии забо-
ни тоҷикӣ ва осори давраҳои таърихии он, 
ки дар чандин анвои хат ҳамчун намунаи 
зинда то ба рӯзгори мо расидаанд, метавон 
аз мақому мартабаи ин забон дар тӯли 
таърих натиҷагирӣ кард. Поя ва бунёди 
ҳама тафаккури илмиро дар иртибот ба гу-
заштаи забон ва осори мардумони ориёӣ, 
ба вижа таърихи давлатдории тоҷикон ва 
мақому мартабаи забон дар он даврон то 
имрӯз андешаҳое ташкил медиҳанд, ки дар 
се китоби Президенти муҳтарами кишвар 
таҳти номи “Тоҷикон дар оинаи таърих. 
Аз Ориён то Сомониён” ба таври бисёр 
дақиқ матраҳ ва хулоса шудаанд. Ин ҳама 
натиҷагириҳо далели чигунагии мақоми 
забони модарӣ дар давлатдории тоҷикон 
дар давраҳои гуногуни таърихӣ мебошад. 
Ба ин далел дар даврони истиқлолияти 
сиёсӣ ва давлатдории навин низ бо ҳифзи 
собиқаи таърихӣ ва имконоти рушди 
дохилӣ забони тоҷикӣ дар мақоми забо-
ни миллӣ ё забони давлатӣ тавонистааст 
дубора мавриди истифода қарор гирад. 

Ҳамин сиёсати хирадмандона буд, ки 
забони тоҷикӣ ҳамчун забони миллӣ дар 
даврони истиқлолият дар мақоми забони 
давлатӣ пазируфта шуда ва он имрӯз ба 
таври озод дар умури сиёсиву иҷтимоии 
кишвар мавриди истифода қарор дорад.

Қабули қоидаҳои имлои забони тоҷикӣ 
дар ду марҳила дар даврони Истиқлолияти 
давлатӣ маҳз бо ташаббуси Пешвои мил-
лат сурат гирифт, ки дар таърихи забони 
мо марҳилаи муҳим ва сифатан навро ба 
вуҷуд овард. Ҷойи тардид нест, ки дар роҳи 
омӯзиши забони тоҷикӣ дар мароҳили 
муайяни таърихӣ “қоидаҳои имлои забони 
тоҷикӣ” нақши созгор доранд ва он бо на-
зардошти бунёди таърихии вожаҳо таҳия 
ёфта, дар роҳи тозагии асолати забонии 
мо сарчашмаи боэътимод аст.

Дар баробари хизматҳои таърихии ҳар 
як имло зарурати иваз намудани онҳо ба 
миён омада, ҳамвора олимони забоншино-
си мо бар он талош кардаанд, ки қоидаҳои 
мукаммал ва устуворро ҷиҳати омӯзиши 
забони ноби тоҷикӣ эҷод намоянд.

Дар ин замина, “Қоидаҳои имлои за-
бони тоҷикӣ”, ки 4 октябри соли 2011, 
№458 бори дувум қабул шуда, зиёда аз 9 
сол аст, ки меъёрҳои навишти моро ба тан-
зим дароварда, шакли дурусти навиштро 
пешбинӣ намуда истодааст.

1. Таъсиси ниҳоди нави ҳуқуқӣ ва 
салоҳиятдори самти забони давлатӣ 
таҳти унвони Кумитаи забон ва 
истилоҳоти назди Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, ки хушбахтона то ба 
имрӯз дар роҳи ҳифз ва асолати забо-
ни тоҷикӣ аз ҷониби мақоми мазкур 
корҳои зиёде ба сомон расонида шуда 
истодааст.

2 .  Қ а б ули  Қо н у ни  Ҷ ум ҳ у рии 
Тоҷикистон “Дар бораи забони 
давлатӣ” (5 октябри соли 2009), ки 
муносибатҳои забони давлатиро тан-
зим ва пешбинӣ намуд ва ба забони 
давлатӣ мустақилият ва мақоми ко-
милан мустақил эҳдо кард.

3. Ҳимоя ва рушди забони давлатӣ 
берун аз марзи Ҷумҳурии  Тоҷикистон 
роҳандозӣ на муданд.  А з ҷум л а, 
тарҷумаи як қатор китобҳои дарсӣ 
барои тоҷикони бурунмарзӣ бар саботи 
андешаи мост. Ҳамчунин, суханронӣ бо 
забони тоҷикӣ дар арсаи байналмилалӣ, 
ки навъи дигари муаррифии забони мо 
дар арсаи олам аст.

4. Ҷудо намудани маблағҳои зиёд 
ҷиҳати нашри асарҳои адибон, ки дар 

густариши забони давлатӣ нақши бу-
зургро ҳомил аст. Бар саботи андеша, 
метавон аз нашри “Ахтарони адаб”, ки 
фарогири 50 ҷилд аст, ёдрас шуд. 

5. Нигоҳ доштани ниҳоди ҳуқуқӣ 
бо номи Иттифоқи нависандагони 
Тоҷикистон, ки ҷиҳати тарғиби забон, 
ҳифзи асолат ва густариши он мавқеи 
ин ниҳод ҳамеша бориз ва густурда аст.

6. Ба Кодекси ҳуқуқвайронкунии 
маъмурӣ ворид кардани меъёр нисбат 
ба дағалона вайрон намудани Қоидаҳои 
имлои забони тоҷикӣ, ки бешак пушти-
бонии дигари Сарвари давлат аз забони 
давлатӣ ва ба ин васила густариш додани 
он аст.

7. Таҷлили ҳамасолаи Рӯзи забони 
давлатӣ, ки ба воситаи ВАО дар арафаи 
иди мазкур тарғиби забондонӣ бештар 
ба роҳ монда мешавад ва дар тамоми 
манотиқи кишвар ин рӯзро бо шукӯҳу 
шаҳомати хоса ҷашн мегиранд.  

8. Табрикоти ҳамасолаи Пешвои мил-
лат ба муносибати Рӯзи забони давлатӣ, 
ки дар ҳар як табрикот ба мақом ва ман-
залати забон аз диди вежа назар андӯхта, 
барои густариш ва ҳифзи асолати забон 
такони қавӣ мебахшад.

Хулоса, бо назардошти  матолиби 
фавқуззикр мақоми Пешвои миллат дар 
эҳё, густариш ва ҳифзи асолати забони 
тоҷикӣ ниҳоят бузург буда, дар муқоиса бо 
роҳбарони сиёсӣ ва давлатдорони 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. Аз ин рӯ, моро зарур аст, ки ба 
ин дастгирӣ ва боварии Президенти мам-
лакат сазовор бошем ва бо роҳи омӯзиши 
забони давлатии худ дар баробари забонҳои 
дигар дар ташаккули забони ноби тоҷикӣ 
нақши худро гузорем. Барои расидан ба ин 
ҳадаф омӯзиши пайвастаи қавоиди забон 
ҳамчун яке аз рукнҳои ташаккули фарҳанги 
худшиносӣ мутобиқи матлаб аст.

Ш.Р.ШАРИПОВ, 
мудири кафедраи забони тоҷикӣ ва 

ҳуҷҷатнигорӣ
М.Ҷ.КАЛОНОВА, 

муаллими калони кафедраи забони 
тоҷикӣ ва ҳуҷҷатнигорӣ 

ПЕШВОИ МИЛЛАТ 
ВА ЊИФЗИ АСОЛАТИ 

ЗАБОНИ ДАВЛАТӢ
Пешвои миллат дар баробари эҳё ва ташаккули тамоми 

самтҳои ҷомеаи мо ба забони мо низ эҳё ва нумӯ бахшид. 
Ҷавҳари сиёсати хирадмандонаи Сарвари давлатамонро дар 

самти сиёсати давлатӣ оид ба забон, забони давлатӣ ҳамчун 
омили муҳимтарини ҳастии давлат ва миллат ва, дар ин замина, 
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.

Сарвар ва миллат
НАШРИ  МАХСУС
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То ҷ и к о н  м и ё н и  д и г а р 
миллатҳои Осиёи Миёна ягона 
миллати дорои таърихи бою 
куҳан буда, ориёинажод мебо-
шанд. Фарҳанг ва тамаддуни 
ин миллат бою рангин буда, 
реша дар умқи таърих дорад. 
Ҳарчанд тоҷикон дар тӯли 
таърих борҳо зери шиканҷа 
ва истисмори аҷнабиён қарор 
гирифта бошанд ҳам, ҳифзи 
фарҳангу маданият ва забони 
худро афзалтар аз ҷони худ 
донистаанд. 

Халқи дар тӯли ҳазор сол аз ҳаққи 
давлатдорӣ бенасиб монда зери роҳбари 
фарзанди сарсупурда, ҳомии халқу миллат, 
ҷонфидои насли дирӯзу имрӯзи Ватан, Прези-
денти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои муазза-
ми миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дубора 
соҳиби давлати мустақили худ шуд.

Баргардонидани г у реза ҳои ҷанги 
шаҳрвандӣ, барқарор намудани иқтисоди 
фалаҷгашта ва рукнҳои давлатдорӣ, таъмини 
сулҳу субот дар кишвари маҳбубамон яке аз 
ҳадафҳои асосии Пешвои муаззами миллат 
Эмомалӣ Раҳмон аз рӯзҳои нахустини ба сари 
кор омаданашон маҳсуб меёфт. Дар рӯзҳои 
мудҳиши ҷанги шаҳрвандӣ ба гурезаҳои тоҷик 
муроҷиат намуда гуфта буданд:

“Тоҷикони ғарибафтода, ҳамаи ҳамватаноне, 
ки дар айёми ноосудагии кишвар хоки 
Тоҷикистонро тарк намудаед, ман ба шумо 
муроҷиат мекунам.

 Магар нолаи чуғзе нашунидед, ки манзи-

латон ба ёд намеояд?
 Ба Ватани худ баргардед. Хонаи шумо танҳо 

ба шумо насиб мекунад.
 Ман намедонам дар ғурбат чӣ шуморо 

нигоҳ медорад.
…Ба Ватан баргардед. Аммо мо ба шумо 

кӯҳи тилло ваъда намекунем. Ҳамин қадар 
мегӯем, ки як бурида ноне, ки дорем, якҷоя 
мехӯрем, як қатра обе, ки дорем, якҷоя 
менӯшем.  Паҳлуи ҳамдигар истода, Ватани 
вайронашудаамонро обод мекунем…”

Иҷлосияи тақдирсози XVI Шӯрои Олӣ 
дар таърихи 16 ноябри соли 1992 ва интихо-
боти Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 16 
ноябри соли 1994 дар таърихи давлатдории 
навини тоҷикон бо ҳарфҳои заррин сабт шу-
даанд. Бояд қайд намуд, ки санаи 16-ум санаи 

муайянкунандаи тақдири минбаъдаи миллату 
давлати тоҷик буд.

Аз ин рӯ, 15 апрели соли 2016 вакило-
ни Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳоди Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар бораи ворид 
намудани тағйирот ба Қонуни   Ҷумҳурии 
Тоҷикистон “Дар бораи рӯзҳои ид” баррасӣ 
ва қабул намуданд, ки дар асоси он ҳамасола 
санаи 16 ноябр ҳамчун Рӯзи Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон қайд карда мешавад.

Воқеан ҳам он дастовардҳое, ки миллати 
тоҷик баъд аз ҳазор соли бедавлатӣ тӯли ин се 
даҳсола ба даст овард, дар таърих бесобиқа 
аст. Масалан, дар тӯли се даҳсола тафакку-
ри мустақили давлатӣ ба вуҷуд омад. Дар 
ниҳоди тоҷикон ифтихор аз таъриху тамад-

дуни миллати худ дубора пайдо шуд. Эҳё ва 
ҳифзи арзишҳои фарҳангиву маънавии миллати 
тоҷик ва сохтани давлати озоду демократӣ 
ба вуҷуд омад. Ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои ин-
сон дар ин мамлакат пурра кафолат дода шуд. 
Дар ниҳоди миллати тоҷик эҳсоси худогоҳӣ, 
хештаншиносӣ, рӯҳияи олии ватаншиносӣ, 
ҳифзи забон, фарҳанг, маданият ва чандин 
унсурҳои дигаре монанди инҳо ба вуҷуд омад. 
Ҳамчунин, бо ба даст овардани истиқлолияти 
комили сиёсӣ анъанаи давлатдории тоҷикон 
аз нав эҳё гардид, ягонагии ҳудудии мамла-
кат хифз гардид, модели давлатдории муосир 
дар замина ва пояи давлатдории гузаштагони 
тоҷикон дубора эҳё гардид, дар мамлакат сулҳ 
барқарор гардид, ваҳдати миллӣ ба вуҷуд омад, 
мақоми байналмилалии Тоҷикистон дар ҷаҳон 
барқарор гардид.

Таҷрибаи сулҳофарии Пешвои муаззами 
миллат дар таърихи беш аз 70 солаи Созмо-
ни милали Муттаҳид ҳамчун модели нодири 
сулҳофарӣ шинохта шудааст.

Хизматҳои ин абармарди сиёсат дар таъри-
хи халқи тоҷик абадӣ бо ҳарфҳои зарин сабт 
хоҳад шуд. Зеро ин мустақилияте, ки ҳоло 
ба даст овардаем, мустақилияте мебошад, 
ки барои он тӯли ҳазор сол аҷдодонамон 
мубориза бурдаанд, ҷонбозиҳо кардаанд, 
шикастҳо хӯрдаанд. Пас месазад, ки ба қадри 
ин муборизаҳо, ҷонбозиҳо ва шикастану ду-
бора сарболо шуданҳои миллати худ бирасем 
ва сарҷамъона чун ангуштони як даст ҳамроҳу 
ҳамдарду ҳамроз бошем. 

 
Шобегим МАЛИКШОЕВА,

 сардори шуъбаи омодакунии
 кадрҳои илмӣ  ва илмӣ-педагогӣ

СУЛЊОФАРЕ АЗ ТАБОРИ КАЁН

Хизмати давлатӣ дар таъ-
м и н и  р у ш д и  д а в л а т у 
давлатдорӣ, ҳимояи ҳуқуқу 
озодиҳои инсон ва шаҳрванд, 
ҳифзи манфиатҳои милливу 
давлатӣ, фароҳам оварда-
ни шароити мусоид ҷиҳати 
рушди иҷтимоиву иқтисодии 
кишвар ва таъмини фаъоли-
яти самараноки мақомоти 
давлатӣ нақши муҳим дорад. 

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои мил-
лат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон дар паёмҳои худ ба Маҷлиси 
Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба масоили хизмати 
давлатӣ ва сиёсати кадрии мамлакат эътибори 
ҷиддӣ дода, баҳри интихобу ҷобаҷогузории ду-
русти кадрҳо ва такмили ихтисоси онҳо, тайёр 
намудани кадрҳои болаёқату баландихтисос ва 
донишманду соҳибмаърифат дар соҳаи хизмати 
давлатӣ, фароҳам овардани шароит ҷиҳати боло-
равии хизматии онҳо, тарбияи кадрҳо дар рӯҳияи 
поквиҷдониву боэҳтиром муносибат кардан ба 
шаҳрвандон, мутобиқсозии иқтидори кадрии мам-
лакат ба талаботи бозори байналмилалии меҳнат ва 
ҳавасмандгардонии онҳо тадбирҳои судманд анде-
шида, дар ин самт ба роҳбарони вазорату идораҳо 
ва дигар мақомоти давлатӣ дастуру супоришҳои 
мушаххас медиҳанд. 

Қобили зикр аст, ки яке аз самтҳои афзалиятно-
ки идоракунии давлатӣ ва хизмати давлатиро тайёр 
намудани кадрҳои болаёқату баландихтисос ва 
соҳибмаърифату боистеъдод ташкил медиҳад. Дар 
ҳамин замина, Сарвари давлат дар Паёми нахусти-
нашон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
аз 27-уми апрели соли 2000 чунин иброз кар-
данд: “Вақти он расидааст, ки низоми интихоб, 

ҷобаҷогузории кадрҳо ва такмили ихтисоси онҳо аз 
нав дида баромада шавад. Бояд бештар ба мутахас-
сисоне такя намуд, ки пойбанди тафаккури кўҳнаи 
қолабӣ нестанд ва мувофиқи шароити нави имрўза 
фаъолият карда метавонанд”.

Ҳамчунин, Роҳбари давлат дар ҳамин Паём 
бо қатъият изҳор карданд, ки “ба муносибати 
ғайриодилона дар ҳалли масъалаи кадрҳо, инти-
хоби онҳо аз рўи нишонаҳои садоқати шахсӣ, 
манфиатҳои гурўҳӣ ва ғайрa бояд қатъиян хотима 
бахшид. Танҳо дар сурати ба вуҷуд овардани сохто-
ри пурмаҳсули идоракунӣ дар шароити талаботи 
сахти имрўза ба муваффақият умед бастан мумкин 
аст”.

Дар ҳар давру замон, давлатҳо ба кадрҳо ва му-
тахассисони донишманду фарҳехта, дурандешу хи-
радманд ва ботаҷрибаву ботадбир эҳтиёҷ доштанду 
доранд, зеро саҳми онҳо дар рушду инкишофи дав-
лат муҳим мебошанд. Биноан, Президенти кишвар 
дар Паём ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
аз 16-уми апрели соли 2005 Вазорати маориф (Ва-
зорати маориф ва илм) ва донишгоҳу донишкадаҳои 
мамлакатро муваззаф сохтанд, ки "дар баробари 
ҷорӣ намудани низоми нави тарбияи кадрҳо ба 
сифати мутахассисон аҳамияти ҷиддӣ диҳанд. Зеро 
бояд мутахассисони тарбияткардаи мо ба талаботи 
стандартҳои байналмилалӣ мувофиқат намоянд".

Инчунин дар Паём ба Маҷлиси Олии кишвар 
25-уми апрели соли 2008 Президенти мамлакат 
вобаста ба соҳаи хизмати давлатӣ ва нақши он дар 
ҳифзи манфиатҳои миллӣ ва таъмини фаъолияти 
самараноки мақомоти давлатӣ таъкид намудаанд: 
“Ба ҳама маълум аст, ки сатҳу сифати идоракунии 

давлатӣ ба донишу таҷриба, маҳорату малака, 
масъулиятшиносиву ташаббускорӣ ва сифатҳои 
касбиву кордонии хизматчиёни давлатӣ вобаста 
аст. Хизмати давлатӣ асоси сиёсати давлатии кадрҳо 
буда, қабл аз ҳама ба ҳифзи манфиатҳои миллӣ ва 
таъмини фаъолияти самараноки мақомоти давлатӣ 
нигаронида шудааст”.

Воқеан, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
ва Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати ба-
ландбардории самаранокӣ ва рушди хизмати 
давлатӣ, ҳавасмандгардонӣ ва арзёбии хизматчиё-
ни давлатӣ, фароҳам овардани шароити мусоиди 
ташкилию ҳуқуқии хизмати давлатӣ, татбиқи 
усулҳои самарабахши интихоби кадрҳои балан-
дихтисос барои хизмати давлатӣ, фароҳам овар-
дани шароит барои болоравии хизматии онҳо, 
таъмини ҳамаи соҳаҳои фаъолияти меҳнатӣ бо 
кормандони ихтисосманд, касбӣ, ташаббускор, 
дорои сифатҳои баланди ахлоқӣ, истифодаи 
самараноки иқтидори зеҳнию кадрӣ, истифодаи 
оқилонаи кадрҳо, фароҳам овардани шароити 
мусоид барои кор ва пешравии касбии онҳо, 
пешбинӣ ва банақшагирии таъмини соҳаҳои 
иқтисодии мамлакат бо кадрҳо, мутобиқсозии 
иқтидорҳои кадрии ҷумҳурӣ ба талаботе, ки 
дар бозори байналмилалии меҳнат пешниҳод 
карда мешаванд, пайваста чораҳои мақсаднок 
меандешанд.

Роҳбари давлат дар Паём ба Маҷлиси Олии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26-уми декабри соли 
2019 перомуни дар мамлакат фароҳам гардида-
ни заминаҳои ҳуқуқиву сохторӣ ҷиҳати пешгирӣ 
ва аз байн бурдани омилҳои коррупсионӣ ва та-

всеаи ҳамкориҳои давлат бо ҷомеаи шаҳрвандӣ 
ёдрас шуда, аз он изҳори нигаронӣ намуданд, ки 
"таҳлили муроҷиатҳои шаҳрвандон нишон медиҳад, 
ки фаъолияти баъзе мақомоти давлатӣ ва шахсони 
мансабдори онҳо дар ин самт ҳанӯз ҳам ба талабот 
ҷавобгӯй нест". Аз ин рў, ба роҳбарони вазорату 
идораҳо, мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти 
давлатӣ ва худидоракунии шаҳраку деҳот дастур 
доданд, ки ба масъалаи интихобу ҷобаҷогузории ду-
русти кадрҳо, тарбияи онҳо дар рӯҳияи поквиҷдонӣ 
ва муносибати боэҳтиром ба шаҳрвандон эътибори 
аввалиндараҷа диҳанд.

Дар воқеъ, дастуру супоришҳои Прези-
денти кишвар ба роҳбарони вазорату идораҳо, 
мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ 
ва дигар мақомоти давлатӣ дар масъалаи инти-
хоб ва ҷобаҷогузории дурусти кадрҳо муҳим ва 
саривақтианд. 

Хулоса, паёмҳои Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ба Маҷлиси Олии кишвар ҳамчун са-
нади муҳимми сиёсӣ-ҳуқуқӣ ҷиҳати ҳимояи ҳуқуқу 
озодиҳои инсон ва шаҳрванд, афзудани неруи зеҳнӣ 
ва рушди сармояи инсонӣ дар хизмати давлатӣ, 
такмили низоми идоракунии давлатӣ, рушди хиз-
мати давлатӣ, баланд бардоштани нақш ва мавқеи 
хизматчиёни давлатӣ, тарбия ва омода намудани 
кадрҳои баландихтисос барои соҳаҳои мухталифи 
ҳаёти мамлакат, дар умум, рушду инкишофи кишвар 
нигаронида шудаанд.

Фирўз САЙНОЗИМЗОДА, 
мушовири калони Кумитаи Маҷлиси 

намояндагони Маҷлиси Олӣ

НАЌШИ ПАЁМЊОИ ПРЕЗИДЕНТ 
ДАР РУШДИ ХИЗМАТИ ДАВЛАТӢ
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Ояти 
шукрона

Ба субњи поки миллат

Њамчу хуршеди љањоноро

Падид аз минбари кўњи 

сиёсат шуд.

Ба роњи нармгуфториву 

рўгармї,

Ки дармонбахши маљрўњи 

сиёсат шуд.

Чу аз идрок пай мебурд 

њолатро,

Фурў биншонд тўфони

 разолатро.

Ватан ќисмат ба ќисмат дар 

алови љоњилон месўхт

Ва андар оташи рашки 

њасудон њар нафас то маѓзи 

љон месўхт.

Нигањ медошт рўи шонањояш 

парчами  нанги рисолатро,

Ки дарёбад адолатро.

Аз ў омўхтем фањми

ватандорї,

Сабаќ шуд бањри мо дар 

сарњади 

номусу нанги хеш бедорї.

Камоли худшиносиро 

ба мо омўхт, 

Ба дилњо шуълаи 

уммедро афрўхт.

Ватанро дар бањои 

љонфишонї сохт,

Алораѓми њама кину адоватњо

Ливои мењрро афрохт.

Ба мо аз манзили хуршед 

тољ овард,

Аз ин пас тољи миллат тољи 

хуршедист.

Рисолатпарвариро ганљи 

миллат кард,

Шукўњи тахти миллат 

тахти Љамшедист.

Аз ин пас њайкали сидќу сафо 

дар сина бояд монд!

Аз ин пас ояти шукрона 

бояд хонд!

Давлат САФАР

ПЕШВОИ МИЛЛАТ - 
ЊИДОЯТГАРИ НАСЛИ ЉАВОН

Ғамхории Пешвои миллат нисбат ба 
мо, ҷавонон, рӯз аз рӯз зиёд гардида исто-
дааст. Шароитҳои беҳтарин дар ҳар як 
донишгоҳу донишкадаҳо ва омӯзишгоҳҳову 
коллеҷҳо фароҳам оварда шудааст. Ҷавонон 
имкон доранд, ки дар донишгоҳҳои олии 
мамлакат ва ё дар хориҷ таҳсили илм на-
моянд. Ҳамаи ин тадбирҳо дар заминаи 
Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи 
ҷавонон ва сиёсати давлатии ҷавонон», ки 
ҳадафи он мусоидат ба инкишофи маънавӣ, 
фарҳангӣ, иҷтимоию ҷисмонӣ, ҳифзи ҳуқуқ 
ва манфиатҳои онҳо, муҳайё сохтани шаро-
ит барои мустақилона ва бо ҳисси масъу-
лият ширкат кардани ҷавонон дар ҳаёти 
ҷамъиятӣ ва дастгирии моддӣ, молиявӣ ва 
иҷтимоии ҷавонон мебошад, барномаҳои 
давлатӣ қабул ва тадбиқ гардида истодаанд. 
Аз ин рӯ, мо бояд кӯшиш кунем ва донем, 
ки ояндаи ин давлати соҳибистиқлол ва 
миллат ба мо вобастааст. Вобаста ба ин Пе-
швои миллат дар ҳар баромадашон таъкид 
мекунанд: “Ояндаи ҳар як давлату ҷомеа 
ба насли ҷавон, насле, ки масъулияти фар-
дои Ватану миллат ба души онҳо гузошта 
мешавад, вобаста мебошад”.

Дар Паёми худ Пешвои миллат ба 
Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 22 
декабри соли 2016 бори дигар қайд наму-

данд, ки ҷавонон бояд аз ҳама қишрҳои 
ҷомеа бештар фаъол бошанд, ташаббусҳои 
созанда пешниҳод намоянд , рамзҳои 
давлатӣ, муқаддасоти миллӣ ва дастовардҳои 
Истиқлолиятро ҳифз кунанд, дар ҳаёти сиё-
сиву иҷтимоии Тоҷикистон бо дасту дили 
гарм ва неруи бунёдгарона ширкат варзанд, 
амнияти давлат ва шарафу номуси ватандори-
ро ҳимоя карда, худро аз ҳама хавфу хатарҳои 
номатлуби ҷаҳони муосир эмин нигоҳ доранд 
ва парчамбардори ин сарзамин, марзу бум ва 
кишвари муқаддасамон бошанд.

Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон ба дастгирии  рушду ташаккули 
ҷавонон - ҳамчун сарвати миллӣ, неруи 
тавонои созанда ва як рукни инкишофи 
ояндаи кишвар хеле бузург аст. Дар  ҳама 
мулоқотҳое, ки Пешвои миллат мегуза-
ронанд ҳатман дар он суханрони такя 
ба ҷавонон мекунанд. Дар заминаи ин 
мулоқотҳо ва пешниҳоду тавсияҳои дар 
он баёнгардида баҳри рушду ташаккули 
ҷавонон тадбирҳои муайяну мушаххасе ба 
нақша гирифта шуда, зина ба зина амалӣ ме-
гарданд. Аз ҷумла, ҷиҳати фароҳамоварии 
шароити мусоиди таълиму тарбияи 
ҷавонон, ҷалби онҳо ба маҳфилҳои илмӣ, 
конференсияҳо , озмунҳои фаннӣ, дастгирӣ 
ёфтани соҳ ибис те ъдод ҳо,  навҷӯ иву 
навоварӣ, ихтироъкориву кашшофӣ, инти-
хоби роҳи дуруст ва касбу ҳунар, ташаккули 
неруи зеҳнии дорои ҷанбаи эҷодӣ, илмӣ ва 
навҷӯидошта, муҳайё сохтани фазои му-
соиди иҷтимоӣ ва амсоли инҳо тадбирҳое 
мебошанд, ки дар ин давра ба нақша ги-
рифта шуда, ҷиҳати амалӣ шудани онҳо 
тадбирҳои мушаххас андешида шуданд.     

Пешвои миллат ба рушду ташаккули 
тафаккури маънавӣ, ба мазмуни тарби-
яи миллӣ ва унсурҳои таркибии он, ба 
бархӯрдории ҷавонон аз воситаҳои му-
осири илму техникаи муосири иттило-
отиву коммуникатсионӣ, баҳрабардорӣ 

аз бартариҳои низоми таҳсилоти ҷаҳонӣ, 
ҷалби онҳо ба марказҳои инноватсионӣ, 
маҳфилҳои илмии мубоҳисавӣ, таҳияи 
ло и ҳ а ҳ о и  и н но ватс ио н ӣ ,  на вҷ ӯ и ву 
навоварӣ ва кашфиёт у ихтироъкорӣ, 
дар рӯҳияи ватандӯстиву ватанпарастӣ, 
худшиносиву худогоҳии миллӣ ва эъти-
мод ба арзишҳои миллӣ тарбия ёфтани 
ҷавонон диққати махсус додаанд. Бо исти-
фода аз ин дастуру супоришҳо ҷавонони 
мо бояд баҳри  ҳифзи Ватани азизамон 
Тоҷикистон кӯшиш намуда, бар зидди ҳар 
гуна зуҳуроти бегонапарастӣ мубориза 
баранд.  Ҷавонони созандаи мо аз таърихи 
давлати соҳибистиқлол ва ниёгони худ, за-
бону фарҳанги миллиамон ифтихор намуда, 
баҳри дифои онҳо аз ҳар гуна омилҳои 
зараровар  пайваста талош меварзанд.

Талошҳои пайвастаи ҷавонони имрузаи 
мо ҷиҳати иштироки фаъолона дар рушду 
нумӯи кишвари азизамон моро водор ме-
намояд, ки бо ҳисси баланди худшиноси-
ву худогоҳии миллӣ ва ифтихор аз давлату 
давлатдории миллӣ дар оянда низ тамоми 
неруи худро барои ҳифзи дастовардҳои 
Истиқлолият, таҳкими давлатдорӣ, ваҳдати 
миллӣ, сулҳу субот, рушди минбаъдаи 
иқтисодиву иҷтимоии Ватани азизамон ва 
устувор гардонидани мавқеи он дар қатори 
кишварҳои мутараққӣ сафарбар менамоянд.

Месазад, ки ҷавонон дастуру ҳидоятҳои 
Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро 
сармашқи кору пайкор ва фаъолияти 
ҳамарӯзаи хеш қарор диҳанд.

Мо ҷавонон дар пайрави аз Пешвои мил-
лат кӯшиш ба харҷ медиҳем то дар рушду 
нумӯ ва имрӯзу ояндаи давлату миллати хеш 
саҳми арзандаи худро гӯзорем.

Фаромуз ҒАЮРОВ,
сардори шуъбаи умумӣ,

Айниддин ДАВЛАТЗОДА, 
магистрант

И с т и қ л о л и я т р о 
ҳаматарафа омӯзанд, аз сиёса-
ти имрӯз огоҳ бошанд, таъри-
хи гузаштаву ҳозираи халқи 
худро гаштаву баргашта 
варақ зананд ва аз Ватан, 
миллат, забон ва фарҳанги 
худ ифтихор  намоянд.

  ЭМОМAЛӢ РAҲМОН
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Чеҳраи Пешвои миллат бо 
вежагии сиёсати оқилона ва 
беназираш дар адабиёти дав-
рони истиқлоли мо, ба хусус 
дар ашъори адибони ҷавони 
тоҷик бо тобишҳои нав ба нав 
инъикос ёфтааст. 

Мусаллам аст, ки муҳимтарин рукни давлатдо-
рии Пешвои миллат дар наҷоти миллату давлат аз 
вартаи ҳалокат ва асосгузории давлати тоҷикон 
дар марҳилаи ҳассос ва сифатан нави таърихист. 
Ҳамин нукта - мактаби хоси ватандорӣ ва шеваи ко-
милан нави сиёсатмадории Пешвои миллат ҳамчун 
эҷодгари сулҳу суботи Тоҷикистон ва таҳкими он 
ва ба ин васила рушди ҳамаи соҳаҳои ҷомеа, бавежа 
такомули ҳаёти иҷтимоии ҷавонон дар адабиёти 
имрӯзи тоҷик ҳамаҷониба таҷассум ёфтааст.

Дар ин замина, дар ашъори Шариф Раҳмон 
дидори рӯи Пешвои миллат ба як ҷашни фархунда, 
иди воқеӣ баробар дониста шудааст:

Дастии дуои халқ бувад баҳри рӯзгор,
Дасти дуои ман ба нумӯи Эмомалӣ.
Иди тамоми халқ бувад сайри бӯстон,
Иди ман аст дидани рӯи Эмомалӣ.
Шоир ба андозаи умр дидори Пешвои миллатро 

ҷадидияти шахсӣ медонад, ки аз як тараф сифати 
тоза дар адабиёт ва аз нигоҳи дигар сидқу самими-
яти ӯро ба Президенти кишвар ифода менамояд:

Дидори ту, Эмоми Алӣ иди ман аст, 
Андозаи умри хеш таҷдиди ман аст.
Аз файзи ту кишварам ба Ваҳдат омад,
Ваҳдат ба Худо, дубора тавлиди ман аст.
Дар ашъори Шариф Раҳмон Пешвои миллат 

дар таркибҳои «ободгари хонаи дил», “нуру зиёи 
Ватан”, “садои Ватан”, “иқболи баланду эътибори 
тоҷик” ва амсоли инҳо тавсиф ёфтааст, ки ишора ба 
бунёдсозӣ ва таҳкимбахшии истиқлолияти давлатӣ 
ва ҳувияти миллӣ аз ҷониби Пешвои миллат аст:

Эмоми Алӣ Илоҳӣ боло бошӣ,
Тоҷи сари мардумони дунё бошӣ.
Аз дасти ту хонаи дилам гашт обод,
Дар хонаи дил ҳамеша мавло бошӣ.

Ва:
Эмоми Алӣ нуру зиёи Ватан аст,
Бунёдгар асту муттакои Ватан аст.
Иқболи баланду эътибори тоҷик,
Бар гӯши ҷаҳониён садои Ватан аст. 

Президенти кишвар ба куҷое, ки сафар намояд, 
симои зоҳирии ҳамон мавзеъ зебову пуротароват 
мегардад. Аз ин рӯ, дар урфият “қадами шоҳ файзбор 
аст” гуфтаанд. Шоир низ фармудааст: 

Эмоми Алӣ, ки Тоҷикистони ман аст,
Сар то қадамаш муҳаббати ин Ватан аст.
Ҳар ҷо, ки назар кунад ҳамон ҷо сабз аст,
Ҳар ҷо, ки қадам ниҳад, ҳамон ҷо чаман аст.
Шариф Раҳмон  бо ин намуна гуфтанӣ аст, ки ҳар 

гоҳ сухан дар мавриди Президенти кишвар равад, 
хоҳу нохоҳ симои Тоҷикистон пеши назар меояд 
ва агар сухан оид ба Пешвои миллат бошад, ҳатман 
рӯйи назарамон Тоҷикистони соҳибистиқлол па-
дидор мешавад:

Ҳар ҷо, ки по бигзоштӣ, гулзор кардӣ он макон,
Эй хоки поят тутиё, эй гавҳари чашмони мо.

Симои Пешвои мимллат, ҳамчунин, дар 
таркибҳои “нуррасон”, “дастурдеҳи зиндагӣ”, “тан-
танабахши сулҳу субот”, “бахшандаи умри абадӣ ба 
кишвар” инъикос гардидааст. Ифодаи “бар зиндагӣ 
дастур овардан” ишора ба эҷоди истиқлолияти 
давлатӣ ва ҳувияти миллӣ аз ҷониби Пешвои миллат 
аст, ки дар ашъори Шариф Раҳмон омадааст.

Эмоми Алӣ ба хонам нур овард,
Бар зиндагиям дубора дастур овард.
Аз ваҳдату аз тантанаи сулҳу субот,
Умри абадӣ ба мулки машҳур овард.

Чеҳраи Президенти мамлакат дар эҷодиёти 
Шариф Раҳмон бо сифати созандаи бузургтарин 
иншооти аср - НБО Роғун, эҳёкунандаи суннатҳои 
мардумӣ, посдори бузургони дини ислом, аз қабили 
Имоми Аъзам низ ба қалам дода шудааст, ки маҷмӯи 
ин омилҳо дар тақвият ва таҳкими истиқлолияти 
давлатӣ ва ҳувияти миллӣ инъикос мегардад:

 
Роғун созад, ки нур орад ба Ватан,
Сад ҳашмату сад ҳузур орад ба Ватан.

Бар қасди тамоми душманони миллат,
Дастури бақову зур орад ба Ватан.

Мусаллам аст, ки имрӯз таҷрибаи сулҳофаринии 
миллати тоҷикро таҳти сарварии Пешвои миллат 
Эмомалӣ Раҳмон тамоми кишварҳои гирифтори 
ҷанг буда, мавриди омӯзиш қарор дода истодаанд. 
Дарвақеъ, сулҳи тоҷикон модели нодир ва намуна-
вор буда, асоси таҳкими истиқлолияти давлатии 
мо ва ҳувияти миллии мо маҳсуб мешавад, ки дар 
шеъри Шариф Раҳмон бо паҳлуҳои гуногун васф 
карда шудааст:

Дунё биомӯзад зи ту расму русуми сарварӣ,
Эй сарвари сулҳофарин, эй нури нуристони мо.
Эҳёгари миллат туӣ, созандаи давлат туӣ,
Дармони сад иллат туӣ, эй пири равшанҷони мо.

Парчамафшонии маънавию моддии Тоҷикистон 
бо Сарвари давлат вобаста аст. Яъне, маҳз Пешвои 
миллат дар пойтахти Тоҷикистон баландтарин 
парчами оламро бунёд гузошт ва аз ҷониби дигар 
парчамафшонии кишвар - ободию озодӣ ва рушду 
нумӯи онро асоси боэътимод гузошта, ба оламиён 
муаррифӣ намуд. Бо ибораи дигар, Пешвои миллат 

Парчами ҳувияти миллии моро дар арсаи олам 
баланд бардошт ва ҷилваи тоза бахшид:

Эй шоми миллатро саҳар, эй парчами 
давлат ба сар,

Эй Тоҷикистонро сипар, эй бахти 
нурафшони мо.

Нуру зиё овардаӣ, сулҳу сафо овардаӣ,
Бар кишвари маҳбуби мо, 

Эмомалӣ Раҳмони мо.
Шариф Раҳмон дар ҷои дигар гуфтааст:
Дар хизмати давлат ман, давлат 

танаму ҷонам,
Фарзанди накуноми Эмомалӣ Раҳмонам.

Хулоса, дар ашъори Шариф Раҳмон симои 
Пешвои миллат бо сифатҳои гуногун васф шу-
даанд, ки дар адабиёти соҳибистиқлоли тоҷик 
як навъ навҷӯӣ буда, зебо, ҷаззоб, шоирона, 
нотакрору тоза ба шумор рафта, аз ҷавҳари 
меҳру самимияти шоир нисбат ба Президенти 
кишвар гувоҳанд.

Аброр НАЗИРОВ, 
корманди Академия

СИМОИ ПЕШВОИ МИЛЛАТ ДАР 
ЭЉОДИЁТИ  АДИБОНИ ДАВРОНИ ИСТИЌЛОЛ

дар мисоли ашъори Шариф Раҳмон
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Дaр борaи хизмaту корҳои шоёни Сaрвaри 
миллaт ҳaрчaнд гӯем кaм aст. Чун имрӯз ҳaр 
сaмту соҳaе, ки бa мувaффaқият дaст ёфтaaст, 
зaминaaшро Пешвои миллат гузоштaaст. Aгaр 
имрӯз хaлқи тоҷик бa оромию осудaгӣ вa ҳaёти 
хушу зиндaгии бекaмбудӣ ноил гaрдидaaст, пaс 
бешaк тaлошҳои Сарвари маҳбуби кишвар буд, 
ки мо бa ин рӯз рaсидем. 

Чунин aфрод дaр тaърихи ҳaр миллaт вуҷуд 
дорaд, ки мaҳз туфaйли онҳо бa миллaтҳояшон 
дигaрон бо нaзaри хос менигaрaнд. Бa онҳо эъти-
бор медиҳaнд вa эҳтиромaшонро бa ҷо меорaнд. 
Вa ҳaтто корнaмоиҳояшонро бaрои худ нaмунa 
гирифтa, дaр зиндaгии хеш истифодa мебaрaнд. 
Бешубҳa дaр тaърихи нaвини миллaти тоҷик 
чунин шaхсияти бо ҳaмa мaъно aрзaндaву сaзо-
вор Пешвои миллaт муҳтaрaм Эмомaлӣ Рaҳмон 
мебошaнд. Тaвре бa ҳaмaи мо мaълум aст, сиёсaти 
сулҳгaроёнa вa вaҳдaтхоҳонaи Сaрвaри тоҷикон 
имрӯз нaмунaи дигaр миллaтҳо гaрдидaaст. 

Вaсфу корномaҳои Пешвои миллaти 
тоҷиконро ошнову бегонa зиёд кaрдaву то 
ҳол мекунaнд. Бо вуҷуди ин вaқте ҳaр як 
тоҷикистонӣ aгaр хоҳaд, ки корномaҳои Пе-
швои миллaт муҳтaрaм Эмомaлӣ Рaҳмонро 
ёдовaр шaвaд, пеш aз ҳaмa он бa лaвҳи хотирaш 
мегузaрaд, ки ӯ дaр як дaврaе бaрои миллaти 
тоҷик aто гaрдид, ки миллaтро хaвфи пaрокaндa-
гиву нобудӣ комилaн тaҳдид мекaрд. Бa иборaи 
дигaр Пешвои миллaт дaҳaи охири aсри гузaштa 
aз худ гузaштaву бaрои нигaҳдошти миллaт aз 
мaҳвиёт кaмaри ҳиммaт бaст. Бa мaйдон омaд, то 
бaқои миллaти тоҷик тaъмин бошaд. Бегуфтугӯ, 
дaр тaърихи зaмони истиқлолияти Тоҷикистон 
Сарвари давлат муҳтaрaм Эмомaлӣ Рaҳмон 
шaхсияте мебошaд, ки нa тaнҳо дaр тaшaкку-
лу тaҳaввули тaърихи дaвлaтдорӣ, бaлки эҳёи 
пaдидaҳои неку писaндидa вa aрзишҳои во-
лои фaрҳaнги ниёгонaмон хизмaтҳои бузург 
кaрдaaнд. Имрӯз бо ифтихор метaвон гуфт, ки 
миллaти тоҷикро бa шaрофaти Пешвои мaллaт 
дaр ҷaҳони муосир мешиносaнд. Зеро мaҳз бо 
тaлошҳои пaйвaстaи Пешвои миллaт мо соҳиби 
дaвлaт гaштем. Имрӯз мaрдуми шaрифу бонaн-
гу номуси тоҷик, дaр симои Пешвои миллaт 

нaҷотбaхш, ҳомӣ ва пуштибони худро мебинaнд. 
Мо, тӯли солҳои истиқлолият шоҳиди он 

будем, ки ҳизбу ҳаракат ва гурӯҳҳои алоҳида 
бо истифода ва гумроҳсозии ҷавонони тоҷик 
мехостанд Ватани моро ба майдони муҳорибаҳои 
сиёсию низомии минтақа табдил диҳанд. Маҳз 
бо дурбинии сиёсӣ ва дарки масоили геополи-
тикии Сарвари давлат пеши роҳи чунин хоинон 
гирифта шуд. Мо ҷавонони даврони навини 
Тоҷикистон аллакай сафедро аз сиёҳ, хайрро аз 
шар ва дӯстро аз хоин фарқ мекунему мешино-
сем. Бо боварӣ гуфта метавонем, ки магистрону 
хатмкардагони Академияи идоракунии давлатии 
назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 
муқовимат бо таҳдиду хатарҳои эҷод мекардаи 
ҳизбу гурӯҳҳои дар хориҷи кишвар қарор дошта 
қудрати истодагарӣ карданро дорем ва доимо 
дар пайравӣ аз сиёсати Пешвои миллат баҳри 
рушду нумӯи Тоҷикистони азизамон кӯшиш ба 
харҷ медиҳем.

Президенти мaмлaкaт, муҳтaрaм Эмомaлӣ 
Рaҳмон шахсиятеанд, ки aз ҳaмa бештaр бaҳри 
рушду тaрaққиёти ин меҳaн сaҳм мегузорaнд, 
ҷaвононро дар ҳама самтҳои дaстгирӣ менaмояд, 
дӯст доштaн вa муҳaббaт нисбaт бa вaтaну мил-
лaтро тaлқин месозaнд, пaйвaстa бa мaсъaлaи 
тaрбияи ҷaвонон тaвaҷҷуҳ зоҳир нaмудa, бaрои 
беҳбудии зиндaгии шaҳрвaндон тaлош мевaрзaнд 
вa муҳимтaр aз ҳaмa ҳaстии хешро бaҳри осудaгии 
миллaту дaвлaти хеш бaхшидa, барои тамоми 
миллати тоҷик нaмунaи волои ҷaвонмaрдӣ вa 
нaмунaи ибрaт aст. 

Ин ҳaмa дaстовaрд вa пешрaфт дaр сaмтҳои 
гуногун мaҳз дaр зери сиёсaти хирaдмaндонaву 
ҷaвонпaрвaронaи Пешвои миллaт муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон бa дaст омaдa, бояд ҳaр яки мо 
бо дaрки ин нуктa фaъолият намоему сaҳми худро 
дaр рушду нумӯъ вa ояндaи мaмлaкaт гузорем. 

Аъзамҷон РАҶАБЗОДА,
ассистенти кафедраи дипломатия 

ва муносибатҳои байналмилалӣ
Мирзоназар НАҶМИДДИНОВ, 

магистранти хизматчиёни давлатӣ, 
ихтисоси идоракунии давлатӣ 

МУЊAББAТ БA 
ПЕШВОИ МИЛЛAТ AЗ 
КОРНAМОИЊОИ ӮСТ

Дaр ҳaмa дaвру зaмон мaрдум бa нaфaрони aлоҳидaе, ки бa корaшон содиқaнд, 
хизмaти тозaву ҳaлол вa софдилонa мекунaнд, хaлқро бa роҳи рост иршод месозaнд, 
дaр бунёдкорию созaндaгӣ сaҳм мегузорaнд вa aмсоли ин aмaлҳои неку шоёни тaҳсинро 
бa сомон мерaсонaнд, дӯст медорaнду эҳтиромaш мекунaнд. Aз ҳaмин зовия вaқте мо 
сaвол гузорем, ки ин ҳaмa дӯстдорию муҳaббaт вa эҳтироми хaлқ нисбaт бa Aсосгузори 
сулҳу вaҳдaти миллӣ – Пешвои миллaт, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон aз куҷо сaрчaшмa мегирaд, ҷaвоб додaн осон aст. Чун Пешвои миллaт 
муҳтaрaм Эмомaлӣ Рaҳмон aз рӯзҳои aввaли бa сaри қудрaт омaдaнaшон миллaти 
тоҷикро иршодгaру рaҳнaмунгaр гaрдидaнд. Мaҳз дaр пaртaви сиёсaти хирaдмaн-
донa вa дурбинонaи Пешвои муaззaми миллaт хaлқи тоҷик aз пaрокaндaгию нестӣ 
рaҳо ёфтa, то бa дaрaҷaи некуaҳолию зиндaгии хубу шоистaро соҳиб шудaн, рaсид. 

Таърих гувоҳ аст, ки миллати тоҷик дар ҳудуди Осиёи Марказӣ ва гӯшаю канори он 
аз қадим соҳибдавлату соҳибтамаддун буд. Давлатдорию ободкорӣ, адолатпарастӣ 
ва илму фарҳанги халқи тоҷик барои қавму қабила ва миллату халқиятҳои дигар на-
мунаи беҳамто ба шумор мерафт. Ҳарчанд бо сабаби тохтутози аҷнабиён ва омилҳои 
гуногуни таърихӣ ба муддати муайян тоҷикон аз сарварию давлатдории миллиашон 
дур карда шуданд, вале баъди якчанд аср офтоби бахту саодат ба ин миллати ша-
рафманд партавафшон гашт. Ормонҳои миллии давлатдориро шахсияти таърихӣ, 
фарзанди фарзонаи модари тоҷик муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дубора эҳё кард.

Эмомалӣ Раҳмон чун шахсияти барҷаста 
вақте ба майдони сиёсат ворид шуд, ки миллати 
тоҷик парешон ва кишвар дар вартаи ҳалокат 
қарор дошт.   Паёми  нахустини  муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон аз Иҷлосияи тақдирсози XVI 
Шӯрои Олии Тоҷикистон, ки 19 - уми ноябри 
соли 1992 дар Қасри Арбоби шаҳри бостонии 
Хуҷанд барпо гардида буд, сарҷамъсозии мил-
лат ва берун овардани Тоҷикистон аз ҷанги 
шаҳрвандӣ буд. 

Ҷумҳурии Тоҷикистон аз собиқ Иттиҳоди 
Шӯравӣ мероси ночизе гирифт, хисороти ҷанги 
бародаркуш беш аз садҳо миллион доллар-
ро ташкил дод, бештар аз 150 ҳазор одамон 
ҷони хешро аз даст дода, иқтисод ва буҷети 
мамлакат ба сифр баробар шуда буд. Эмомалӣ 
Раҳмон тавассути сиёсати сулҳофару созанда 
ва дарҳои кушод таваҷҷуҳи ҷомеаи ҷаҳониро 
ба Тоҷикистон ҷалб сохт. Эълони Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ба ҳайси кишвари демократӣ, 
дунявӣ ва ягона имкон дод, ки сиёсати дохи-
лию берунии мамлакатро таҳти раҳнамоии 
Эмомалӣ Раҳмон аксар кишварҳои абарқудрату 

нерӯманд эътироф намоянд.
Имрӯз ободии кишвари маҳбубамон, 

амнияти миллӣ, сулҳу субот, рушду нумӯи 
соҳаҳои хоҷагии халқ, пешрафти илму маъри-
фат бевосита натиҷаи босамари заҳматҳои 
шабонарӯзӣ, азму талоши беинтиҳо, фидо-
корию садоқатмандии Президенти кишвар, 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба халқу Ватан 
маҳсуб мегардад. Эмомалӣ Раҳмон баҳри 
беҳбудии некӯаҳволии халқ пайваста сайъу 
талош меварзад. Ҳамеша дастгири бечорагону 
бенавоён, камбизоатону ятимон ва дармонда-
гон мебошад. Аз ин ҷост, ки ӯро халқ дӯст ме-
дорад ва чун Роҳбари давлат эътироф мекунад. 

Дар робита ба қадамҳои устувор ва 

заҳматҳои хастанопазири Эмомалӣ Раҳмон 
дар истиқрори сулҳу Ваҳдати миллӣ, суботи 
сартосарии кишвар ва бунёди давлатдории на-
вини тоҷикон санаи 9-уми декабри соли 2015 
дар Иҷлосияи Маҷлиси намояндагони Маҷлиси 
Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон Қонуни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон «Дар бораи Асосгузори сулҳу 
ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат» қабул гардид.

Тавре маълум аст, барои ноил гаштан ба 
санъати волои роҳбарӣ қобилияти баланди 
модарзодии зеҳнию ҷисмонӣ, қавииродагӣ 
ва намунавиро талаб менамояд. Қобилияти 
баланди роҳбарӣ пеш аз ҳама дар шахсияти 
нодир будани роҳбар, хусусияти фавқултабиии 
фикрронию ҷаҳонбинӣ доштан, инчунин раф-
тори бузурги инсонии роҳбар амалӣ мегардад. 
Миллати тоҷик ҳамаи ин сифатҳоро дар симо 
ва фаъолияти пурсамари Президенти мардумӣ, 
роҳбари оқилу дурандеш, ташаббускор ва 
маҳбуби ҳар як хонадони кишвар мушоҳида 
намуда, дар интихоботи навбатии соли ҷорӣ 
якдилона ба ҷонибдории Эмомалӣ Раҳмон 
90,92% овоз доданд.

Айни замон мардуми шарафманди тоҷик бо 
шукрона аз давлати ободу осуда ва биҳиштосо кору 
зиндагӣ намуда, бо ҳидояту роҳнамоии роҳбари 
хирадманду раиятпарвари худ, Асосгузори сулҳу 
ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат,  Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
баҳри рушду инкишофи минбаъдаи давлатдории 
миллӣ, ҳифзи арзишҳои истиқлолияти давлатӣ, та-
момияти арзӣ, дахлнопазирии кишвар ва таъмини 
шароити зиндагии арзанда, инкишофи озодона 
ва рӯзгори пурнишоти миллати куҳанбунёду та-
маддунофари фарҳангсолори тоҷик сайъу талош 
менамоянд.   

Нуралӣ САИДОВ, 
мудири кафедраи забонҳои хориҷӣ

ИНТИХОБИ 
ДУРУСТИ РОЊБАР - 
ОБОДИИ КИШВАР 
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6 июня в день рожде-
ния великого русско-
го поэта А.С Пушки-
на отмечается День 
русского языка. Этот 
день появился в ме-
ждународном кален-
даре в 2010 году, когда 
департамент Респу-
блики Таджикистана 
ООН предложил уч-
редить праздники, 
посвященные шести 
официальным языкам 
организации в рамках 
программы поддержки 
и развития многоязы-
чия и культурного мно-
гообразия. 

 В Таджикистане изучению 
русского языка придается боль-
шое значение. Об этом неод-
нократно отмечал в своих вы-
ступлениях Основатель мира и 
национального единства – Лидер 
нации, Президент Республики 
Таджикистан уважаемый Эмо-
мали Рахмон. В 2006 году своем 
выступлении он подчеркнул о 
роли русского языка в современ-
ном обществе. Он сказал: « В 
контексте реализации ряда за-
дач следует уделить внимание по-
следовательному произведению 
языковой политики нашего госу-
дарства на основе комплексного 
подхода к изучению государст-
венного и иностранного языков, 
в том числе русского. Думаю нет 
необходимости говорить о роли 
и месте русского языка в совре-
менном обществе. Подчеркну 
лишь то, что он является одним 
из официальных языков ООН 
и ряда других авторитетных 
международных региональных 
организаций. На нем созданы 
шедевры мировой литературы, 
и сегодня русский язык, играл 
важную роль в развитии науки, 
техники и образования, служит 
мостом для сближения взаимоо-
богащения для разных народов и 
культур. Огромное значение рус-
ского языка для нашего общества 
носит реальный характер. 

 О необходимости изучения 
русского языка в стране свиде-
тельствует и Государственная 
программа совершенствования 
преподавания и изучения русско-
го и английского языков в Респу-
блики Таджикистан на 2015-2020 
годы, утвержденная Правитель-
ством Республики Таджикистан 
3июля 2014 года.

 В августе прошлого года в Тад-

жикистан приехали 26 российских 
учителей. Они работали не только 
в городе Душанбе, но и были на-
правлены для работы в Хатлон-
скую и Согдийскую область. По 
линии «Россотрудничества» в 
республику было доставлено 60 
тысяч учебников на русском языке. 

 В сентябре 2019 в республи-
ку приехали еще 30 учителей. 
В Тад жикистане планируется 
построить пять российски х 
общеобразовательных школ – в 
городах Куляб, Бохтар, Худжанд, 
Турсунзаде, Душанбе. Молодое 
поколение в Таджикистан не-
должно в обязательном порядке 
изучать русский язык, считает 
глава государства Эмомали Рах-
мон. Это насущная необходи-
мость веления современности: 
«Если все населения страны бу-
дет знать русский и английский, 
то наша страна будет развиваться 
быстрее в десятки раз».

 По мнению главы государст-
ва, система образования должна 
быть выстроена таким образом, 
чтобы из средних и высших учеб-
ных заведений выходили люди, 
знающие русский и английский 
языки. В ноябре 2019 года на за-
конодательном уровне продли-
ли Государственную программу 
совершенствования обучения 
иностранным языком до 2030 
года. Русский язык обязатель-

ный предмет, который изучают 
во всех общеобразовательных 
школах со 2 по 11 классы. Совре-
менное состояние преподавание 
русского языка в образователь-
ных учреждениях Республики 
Таджикистан вызывает серьёз-
ную озабоченность. Это связано, 
как со слабой материально-тех-
нической и учебно- методиче-
ской базой большинства учебных 
учреждений средней и высшей 
школы, их недостаточным техни-
ческим оснащением, так и зача-
стую недостаточным качеством 
преподавания русского языка, 
уровнем подготовки и перепод-
готовки педагогических кадров 
по русскому языку.

 Отсутствием научной, ме-
тодической и справочной ли-
тературы, недостаточным ис-
пользованием инновационных 
технологий и моделей интерна-
тивного преподавания русского 
языка, как неродного и иностран-
ного. Все это требует принятия 
неотложных мер по дальнейшему 
изучению и совершенствованию 
преподавания русского языка в 
Таджикистане в определенной 
степени способствует деятель-
ность созданного в сентябре 
2011 года Учебно-методического 
центра русского языка в Душан-
бе. Большую роль в популяриза-
ции русского языка и литературы 

в Таджикистане играет учебно-
методический журнал «Русский 
язык и литература в школах Тад-
жикистана». В 27 школах страны 
обучение полностью ведется на 
русском языке. В 10 ВУЗах Тад-
жикистана функционируют фа-
культеты русской филологии, во 
многих дошкольных учреждениях 
изучают русский язык и откры-
лись русские группы.

 Русский язык закреплен в 
Констит уции Тад жикистана, 
как язык межнационального об-
щения. С каждым годом жела-
ющих обучаться в российских 
ВУЗах и в Российско-Таджикско 
славянском Университете уве-
личивается. В настоящее время, 
в Республике Таджикистан дей-
ствуют четыре Центра русского 
языка на базе ведущих ВУЗов ре-
спублики оснащенных при под-
держке Российской Федерации 
и отвечающих национальным и 
государственным интересам двух 
дружественных стран, основной 
задачей которые является раз-
витие взаимоотношений между 
Таджикистаном и Россией в сфе-
ре образования. 

Посольство Российской Фе-
дерации оказало помощь в орга-
низации «Пушкинского обще-
ства». Это общество уже много 
лет работает под руководством 
председателя Татьяны Викто-

ровны Герман. Ныне общество 
живет активной и напряженной 
жизнью: литературные вечера 
сменяются поэтическими кон-
курсами, театральными фестива-
лями и литературными вечерами. 

20-го Марта 2019 года на 
театральный фестиваль «Пуш-
кинская весна» выехала группа 
Душанбинских школьников-ак-
тивистов в город Москву. Отрад-
но, что в центре города Душанбе 
есть улица имени С. Пушкина, и 
отрадно, что будет установлен 
бюст великого поэта как знак на-
ших дружеских и добрососедских 
отношений. 

13-го декабря этого же года 
студенты разных ВУЗов участни-
ки программы «Послы русского 
языка в мире» Государственного 
Института А. С. Пушкина при-
ехали, чтобы познакомить тад-
жикских школьников с русской 
культурой и языком. 

И так, роль Основателя мира и 
национального единства - Лидера 
нации, Президента Республики 
Таджикистан уважаемый Эмома-
ли Рахмона в развитии русского 
языка велико. 

   Н.Х .ПУЛАТОВА, 
преподаватель кафедры ино-

странных языков
  М.А РАХИМОВА, 

 преподаватель кафедры 
иностранных языков

ВКЛАД ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ 
ТАДЖИКИСТАН В РАЗВИТИИ РУССКОГО 
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ПЕШВОИ МИЛЛАТ ВА ДАСТГИРИИ ЗАНОН

Вақте Роҳбари аввали кишвар 
ба қувваву ояндасозии зан – модар 
эътимоди калон доранд ва дастгирии 
онҳоро дар саргаҳи сиёсати хеш мег-
зоранд, бешак ояндаи ҷомеаи мо ну-
ронию дурахшон хоҳад буд. Чун дар 
воқеъ зан - модар баъд аз Худованд 
дуюмин офарандаи кулли инсоният 
буда, дар баробари фаъолияти корӣ, 
олиҳаи зебоӣ, ҳамсари меҳрубон, 
модари мушфиқ, кордону нуқтасанҷ, 
роҳбари муваффақ ва пешбарандаи 
ҷомеа маҳсуб меёбад. Зан – модар 
бо қувваи бузурги худ дар бароба-
ри фаъолияти корӣ, инчунин дорои 
вазифаи ҷонӣ - нигоҳубини оила 
ва тарбияи дурусти фарзанд буда, 
барои пойдории он талош меварза-
нд. Барои ҳар як зан дар зиндагӣ 
оила ҷузъи муҳим мебошад, зеро 
зан пеш аз ҳама ҳамсари хубу содиқ 
ва модари меҳрубон аст. Таълиму 
тарбияи хуби фарзандон аз заҳмати 
шабонарӯзии модар аст. Маҳз бо да-
стуру роҳнамоиҳои зан-модар фарза-
ндон роҳи дурусти ҳаётро интихоб 
мекунанд ва дарки хештаншиносиву 
меҳанпарастӣ баҳри ояндаи дурах-
шони халқу миллат ифои вазифа 
менамоянд.

Бо шарофати ба даст овардани 
Истиқлоли давлатӣ мардуми сарба-
ланди тоҷик таҳти роҳбарии сарвари 
оқилу доно ва дурандешу созанда, 
садри муаззами миллат Асосгузори 
сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои мил-
лат, Президенти кишвар муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон тавонист, ки бо 
нигоҳи дурбинона ва зиракии сиёсӣ, 
давлати куҳанбунёди Тоҷикистонро 
доманадор созад. Дар даврони 
соҳибистиқлолии кишвар дар ра-
дифи мардони бонангу ватандӯсти 
кишвар саҳми муассири занону 
бонувони муваффақ дар ташаккули 
минбаъда, пешбурд ва дунявӣ сох-
тани Тоҷикистони навин дар ҷомеа 
назаррас мебошад.

Та в аҷ ҷ у ҳ и  Ҳу к у м ат и  к и -
швар ба занон аз аввали солҳои 
соҳибистиқлолӣ зиёд гашта, баҳри 
баланд бардоштани мақоми зан 
дар ҷомеа тамоми чораҳо анде-

шида шуданд. Пешвои миллат 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни 
яке аз суханрониҳои хеш вобаста 
ба дастгирӣ бо таваҷҷуҳи хоссаи 
Ҳукумати кишвар нисбати занон 
қайд намудаанд , ки:: “Нақш ва 
мақому манзалати зан дар ҷомеаи мо 
имрӯз бениҳоят муҳим мебошад. Бе 
иштироки фаъолонаи занон, бидуни 
фикру ақида ва пешниҳодҳои онҳо 
ҳаллу фасли мушкилоти иҷтимоӣ-
сиёсӣ ғайри имкон мебошад”. Бо 
назардошти нақш ва мақоми зан 
дар ҷомеа Фармони Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи 
баланд бардоштани мақоми зан дар 
ҷомеа” аз 3 декабри соли 1999 ба 
тасвиб расид, ки дар ҳаёти занон 
ва ҷавондухтарон саҳифаи тоза боз 
намуд. Дар заминаи ин фармони 
тақдирсоз боз як қатор санадҳои 
меъёрии ҳуқуқӣ, аз қабили “Барно-
маи давлатии “Самтҳои асосии сиё-

сати давлатӣ оид ба таъмини ҳуқуқу 
имкониятҳои баробари мардон ва 
занон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 
барои солҳои 2001-2010”, Қарори 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 
аз 2001 “Дар бораи ба низом да-
ровардани қабули ду х тарони 
Ҷумҳурии Тоҷикистон мувофиқи 
Квотаи президентӣ барои солҳои 
2001-2005”, “Барномаи давлатии 
тарбия, интихоб ва ҷобаҷогузории 
кадрҳои роҳбарикунандаи Ҷумҳурии 
Тоҷикистон аз ҳисоби занону дух-
тарони лаёқатманд барои солҳои 
2007-2016”, “Стратегияи миллии 
фаъолгардонии нақши занон дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 
2011-2020”, “Барномаи давлатии 
пешгирии зӯроварӣ дар оила дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 
2014-2023”, “Барномаи давлатии 
тарбия, интихоб ва ҷобаҷогузории 
кадрҳои роҳбарикунандаи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аз ҳисоби занону дух-
тарони лаёқатманд барои солҳои 
2017-2020” қабул гардиданд, ки 
амалӣ гаштани ин барномаҳо дар 
ҷомеаи мо ҳамчун омили муҳими си-
фати ҳиссагузории занон дар рушди 
устувори ҷомеа аз аҳамияти хосса 
ва аз манзалати олии ҳуқуқи онҳо 
шаҳодат медиҳад.

Имрӯзҳо занони кишвар низ бо 
дарки масъулияти баланд ва сар-
фи неруи хеш баҳри созандагию 
бунёдкорӣ, бунёди оилаи солиму 
намунавӣ ва саҳм гузоштан дар 
пойдории сулҳу ваҳдати сартосари 
шабонарӯзӣ заҳмат кашида исто-
даанд. 

Ибодат ҒАНИЗОДА, 
директори Донишкадаи 

такмили ихтисос 
ва бозомӯзии 

хизматчиёни давлатӣ

Саодатмандиву сарбалан-
дии занону модарони тоҷик 
ва аҳли хонадони онҳо дар 
маҷмӯъ омили муҳими пе-
шрафту ободии Ватани 
маҳбубамон – Тоҷикистони 
соҳибистиқлол мебошад. Та-
моми ҷомеаи мо бояд як нук-
таро дарк намояд, ки ҳар 
як модар шоистаи таҳсин, 
сазовори ситоиш, арзандаи 
эҳтиром ва арҷ гузоштан 
аст. 

ЭМОМАЛӢ РАҲМОН

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - 
Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
аз ҷумлаи нафаронест, ки Худованд ӯро 
иззату эҳтиром дода, лоиқ ва шоистаи 
раҳбарӣ гардондааст. Ба ибораи дигар 
Офаридгор ба дӯши Эмомалӣ Раҳмон 
масъулияти бузург - Пешвоии миллати 
тоҷикро сазовор дониста, ӯро аз шарри 
ҳаводис дар паноҳи раҳмати худ ҳифз 
намудааст. 

Аз нигоҳи фалсафаи ислом ҳар киро 
Худованд иззат, эҳтиром, мақом, фази-
лат ва ҷойгоҳи арзишманд ато намояд, 

дигар ягон васвасаи иғвоангез, дасисаи 
аҳли низоъ ва хушунат наметавонад 
эҳтиром ва мақоми ӯро осебпазир со-
зад ва баръакс ҳар киро Худои бузург 
хору гумроҳ намояд, ҷумла ҷаҳон вайро 
аз гумроҳӣ ва хоршавӣ қудрати наҷот 
додан надорад.

Тавре таърихи давлатдории навини 
тоҷикон шаҳодат медиҳад, Пешвои му-
аззами миллат замоне зимоми қудрати 
сиёсии кишварро ба даст гирифтанд, 
ки Тоҷикистон дар гирдоби ҷанг ва 
фитнаҳои бузург афтода, хатари аз байн 
рафтани миллату давлат, забону таърих ва 

тамомияти арзӣ пеш омада буд. Мардум 
ба гурӯҳ ва созмонҳои мухталиф ҷудо га-
шта, ба якдигар бо забони тиру теғ сухан 
мегуфтанд. Он рӯзҳои мудҳиш ошуфтагӣ, 
парешонии рӯзгор, нооумедӣ ва хушунат 
ҷомеаро фаро гирифта буд. Фирор роҳи 
зинда мондани қишре аз ҷомеа гардид. 
Ҳар инсон дар ҷустуҷӯи паноҳандагӣ ва 
макони амн буд. Киштии давлат ва мил-
лат дар амвоҷи тӯфон бесарнишин боқӣ 
монда буд.

Афрод ва гурӯҳҳои ҷинояткор аз ин 
фурсат истифода намуда, ба ҷони оли-
мон, намояндагони мардумӣ, корман-
дони давлатӣ, уламои исломӣ сӯиқасд 
менамуданд. Ҳастию бақои миллат 
дар зери хатари ҷиддӣ қарор гириф-
та буд. Дар чунин рӯзгори тираву тор 
ҷомеа ва кишвари Тоҷикистон ниёз ба  
Пешвои хирадманд ва инсони шариф 
дошт, то бори амонат ва масъулияти 
кишвардориро ба зиммаи хеш бигирад. 
Маҳз дар чунин вазъияти хатарнок ва 

тақдирсоз барои мавҷудияти миллату 
давлат Эмомалӣ Раҳмон парчамбар-
дори сулҳ, ваҳдат, ҳувияти миллӣ ва пе-
швои сиёсии Тоҷикистони азиз гардид.

Ҷавҳари ҷавонмардӣ ва хиради 
азалӣ дар симои зоҳирӣ ва андешаву 
афкори Пешвои миллат аз ибтидо 
чун Офтоби тобон нурафшон буд. Ӯ 
пружаҳои низоми иқтисодии кишвар-
ро, ки дар натиҷаи дигаргун гаштани 
сохтори сиёсию низоми давлатдорӣ  ва 
ҷанги таҳмилӣ аз ҳам пошида, валангор 
гашта буданд, аз нав дар шароити низо-
ми демократӣ бозсозӣ намуд.

Президенти маҳбуби кишвар ба-
рои худшиносӣ, худогоҳӣ, эҳёи меро-
си таърихӣ ва хомӯш намудани оташи 
ҷанг силсилаи ҳамоиш ва бузургдо-
шти бузургони миллат ба монанди 
Одамушшӯаро Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ, 
Шайх Камоли Хуҷандӣ, Шайхурра-
ис Абуалӣ ибни Сино ва Носири Ху-
срави Қубодиёниро дар сатҳи ҷаҳонӣ 

роҳандозӣ намуд. Бо талошҳои Сарва-
ри давлат мероси миллӣ ва шахсиятҳои 
маъруфи илмию ирфонӣ омили муҳими 
ба ваҳдат расидани миллати ҷангзадаи 
тоҷик гардид. Аз ин рӯ, эътироф ва 
эҳтиром гузоштан ба Эмомалӣ Раҳмон 
ҳамчун Пешвои миллат, пеш аз ҳама,  
садоқат ва эҳтиром доштан ба миллат 
ва давлатдории миллӣ аст.

Бо талошҳои Пешвои миллат имрӯз 
Тоҷикистон бо 128 давлати ҷаҳон 
муносибатҳои ҳасанаи дипломатӣ 
барқарор намудааст. Сиёсати 
фарҳангдӯстӣ, меросмеҳварӣ ва шинохти 
таъриху тамаддуншиносии Президенти 
мамлакат барои тақвият, мустаҳкам гар-
дидани ҳувияти миллӣ, худогоҳӣ ва худ-
шиносии миллӣ нигаронда шуда, ҳисси 
ватандӯстӣ ва душманшиносии ҷавонони 
кишварро бедор намудааст.

Исматуллои ШЕРХОН, 
сармутахассиси шуъбаи 

магистратура

ДАВЛАТМАРДСаргузашти пешвоёни одил, сиёсатмадорони маъруф, сулолаи 
амирон ва хонҳои бузург шаҳодат медиҳад, ки на ҳамаи зимом-
дорони замон дар тӯли таърих дар баробари хидмат ба халқу 
миллат, забону фарҳанг ба мақому ҷойгоҳи Пешвои давлат, 
Пешвои миллат ё Пешвои дин  мушарраф шудаанд. Пешво 
будан танҳо ифтихор, вазифа ва мансаб нест, балки инсони 
комил, раҳбари хирадманд, дурандеш, сиёсатмадори ҳушманд, 
ҳомии халқу Ватан, пуштибони дину фарҳанг будан аст. Пешвои 
миллат аз худ гузаштан ва дар худ боқӣ мондан, душманшиносу 
худогоҳ шудан, худсозию худсӯхтан барои миллат, давлат, кишвар 
ва саодатмандию хушбахтии ҷамъият аст.
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Сарвар
ва миллат

МУАССИС: Академияи идоракунии
давлатии назди Президенти

Ҷумҳурии Тоҷикистон

Ҳайати мушовара:
Раҳмон Озода Эмомалӣ, Абдуҷаббор Раҳмонзода,

Асадулло Раҳмон, Абдухалил Ғафурзода

Рӯзнома дар Вазорати фарҳанги 
Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти 

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

Дар рӯзнома ба хотири
чандандешагӣ матолибе низ

нашр мешавад, ки идораи
нашрия зимнан метавонад

бо муаллифон ҳамақида на-
бошад ва масъулияти онро

ба дӯш нагирад.

Тарроҳ: Умед Султонов

Нишонии рӯзнома:
734003, Ҷумҳурии 

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

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

Рӯзнома дар 
нашриёти 

«Мега-принт»
бо теъдоди 1000

нусха ба нашр
расид.

Ҳайати таҳририя:
Д.Сафаров,
А.Комилбек,

З. Аҳмадзода, 
С. Исматов 
О.Бобозода

Ҳайати эҷодӣ:
Н. Маҳмадова, 

Ш. Умарализода

Котиби масъул: Х.Мавлонов

САРМУҲАРРИР: Раҳматулло КАРИМОВ

Сарвар ва миллат16
НАШРИ  МАХСУС

Агар гӯем шоҳаншоҳи давронӣ,  ту меарзӣ,
Барои тоҷикон пайғоми Яздонӣ, ту меарзӣ.

 Агар гӯем хидматҳои ту бе мислу монанданд,
Ба миллат ҳастият бахшида инсонӣ, ту меарзӣ.

 Ба маъруфии худ маъруф кардӣ халқи тоҷикро,
Чӣ хуш дар созмонҳо нутқ меронӣ, ту меарзӣ.

 Хати барномаат шуд барқу нақбу роҳу озуқа,
Ба кишвар аз ту шуд файзу фаровонӣ, ту меарзӣ.

 Парешон халқи тоҷик буд зи дасти аҷнабӣ, аммо
Раҳо кардӣ Ватанро аз парешонӣ, ту меарзӣ.

 Ба шири модарат хурдӣ қасам: «Ман сулҳ меорам!»,
Харидӣ ҷони ҳар як тоҷикистонӣ, ту меарзӣ.

Гурусна мондани халқат ҳама буда зи наҳси ҷанг,
Кунун шуд сер мардум, ғалла арзонӣ, ту меарзӣ.

Сипосу арзу дарди дил бигӯяд халқ пеши ту,
Чӣ ҷои гап, ки бар ҳар дард дармонӣ, ту меарзӣ.

Ба ҳар ҷое сафар кардӣ, фазои тира шуд равшан,
Худододе чу хуршеди дурахшонӣ, ту меарзӣ.

Асоси Сулҳу Истиқлолу Ваҳдатро ту бинҳодӣ,
Зиҳӣ, эй Пешво, бар ҷони мо ҷонӣ, ту меарзӣ.

Дуои модарат пеш аз видоъаш мустаҷоб омад,
Баландиқболию осудаармонӣ, ту меарзӣ.

Кашидӣ хатти барқу роҳу пул бар мулки ҳамсоя,
Вафову дӯстиро  сахтпаймонӣ, ту меарзӣ.

Бинои НОБ-и Роғун арсаи номусу нангат шуд,
Аз ин ҷовид дар таърих мемонӣ, ту меарзӣ.

Ба рушди мактабу илму маориф тақвият додӣ,
Тавонбахшандаи фарҳангу ирфонӣ, ту меарзӣ.

Чу ислоҳот андар киштгардони заминҳо шуд,
Фузун гардид файзи кори деҳқонӣ, ту меарзӣ.

Ба варзиш равнақ овардӣ, ки Дилшоди Назар имрӯз
Ҷаҳонӣ гашт андар гурзгардонӣ, ту меарзӣ.

Саноат нақшаи ояндаи созандагӣ бошад,
Ту ҳам наққош, ҳам меъмор бар онӣ, ту меарзӣ.

Пайи Барномаи оби зулолат Созмони даҳр,
Сарез ояд ба дарёҳои найсонӣ, ту меарзӣ.

Чакан пӯшидану атлас ба бар кардан бишуд эҳё,
Батанзимовари расми ниёгонӣ, ту меарзӣ.

Муборак иди Артиш, Модару Наврӯзу Истиқлол,
Бувад Ваҳдат бақои сулҳи Раҳмонӣ, ту меарзӣ.

Зи ҷаҳдат ҷашни Наврӯзи Аҷам рӯи ҷаҳон бигрифт,
Русуми рафтаро эҳё бигардонӣ, ту меарзӣ.

Баробар рӯзу шаб гардад зи пайки нусрати Наврӯз,
Шурӯи кишт созӣ, дона пошонӣ, ту меарзӣ.

Чу санъат бо «Фалак», бо «Шашмақом», Опера шуд 
зебо,
Муаллиф, ҳам муҳаррир, ҳам саробонӣ, ту меарзӣ.

Бишуд осори некат аз ниёгон шоҳиди зинда,
Кафили ҳастии ояндадавронӣ, ту меарзӣ.

Шуҷоатманд фарзандони миллатро набуд қисмат,
Зи сидқ эҳёгари ин қаҳрамононӣ, ту меарзӣ.

«Бузургонро бузургон зинда медоранд», мегӯянд,
Шарафманде миёни ин бузургонӣ, ту меарзӣ.

Ятиму бекасу бесарпарастонро падар гаштӣ,
Парастори сағирону кабиронӣ, ту меарзӣ.

Мақому нақши занро зина-зина мебарӣ боло,
Ба пеши пои модар гул барафшонӣ, ту меарзӣ.

Бигӯӣ пешбурди ҷомеа аз наврасон фардост,
Умеду такягоҳи навҷавононӣ, ту  меарзӣ.

Ба вақти мушкилӣ кардӣ ту ташкил Артиши миллӣ,
Ба кишвар худ кафили сулҳхоҳонӣ, ту меарзӣ.

Ба ҷон ҳастӣ ба ҳифзи марзу буми хоки аҷдодӣ,
Расидан пойи бадхоҳе намемонӣ, ту меарзӣ.

Низомӣ медиҳад ҷонаш барои сулҳу осоиш,
Ба худ инро шуморад қарзи виҷдонӣ, ту меарзӣ.

Бигӯӣ, даъвати ифротиён хавфу хатар дорад,
Хатокории гумроҳон бифаҳмонӣ, ту меарзӣ.

Хурофотӣ кунад тарғиби дину мазҳаби дигар,
Зи реша қасди бадхоҳон бисӯзонӣ, ту меарзӣ.

Агарчи ҳизббозон майли ғасби давлатат карданд,
Саросар нест шуд ин макру шайтонӣ, ту меарзӣ.

Бувад як хислатат дарки ҳама кирдори номатлуб,
Зи номатлубҳо моро нигаҳбонӣ, ту меарзӣ.

Ба ҷонат душманони халқу миллат қасдҳо карданд,
Шуда ноком, монда дар пушаймонӣ, ту меарзӣ.

Ҷинояткори бадкирдор дар маҳбас фузун бошад,
Бикардӣ авф бар ақвоми зиндонӣ, ту меарзӣ.

Далерию шуҷоат хоса мансуби ҷавонмардист,
Қавидил, боҷасорат, марди майдонӣ, ту меарзӣ.

Бузургиҳои шахс аз донишу илму хирадмандист,
Дар ин раҳ ҳамрадифи наҷми кайҳонӣ, ту меарзӣ.

Ба сурат ҳастият зебо, ба сират зиннати дунё,
Зиёбахшанда чун шамъи фурӯзонӣ, ту меарзӣ.

Ба саҷда асрҳо бар қуллаҳои Тоҷикистонанд,
Баланд аз қуллаи кӯҳи Бадахшонӣ, ту меарзӣ.

Пагоҳӣ хеста, бар кор рафтан бар ту шуд одат,
Дарахту гул саҳаргоҳон чу бишнонӣ, ту меарзӣ.

Шуда хурду калони кишварам мадҳу дуогӯят,
Ба ҳар ҷо пуштибони аҳли пиронӣ, ту меарзӣ.

Шифо ёбанд беморон зи суҳбатҳои ширинат,
Давобахшо ба монанди табибонӣ, ту меарзӣ.

Зи меъмории ту симои шаҳру деҳа шуд зебо,
Чу подевори ҳар бино ту мемонӣ, ту меарзӣ.

Бишуд ислоҳ номи ҳар маҳал бо номи арзанда,
Нишоне ҳаст аз таърихи Сосонӣ, ту меарзӣ.

Ба рафти гардиши соат зи ободӣ навид ояд,
Ба сони пайки Исмоили Сомонӣ, ту меарзӣ.

Фидои ин Ватан, ин сарзамин, гуфтӣ, шудан бояд,
Ҳалолат бод, худ аз ҷонфидоёнӣ, ту меарзӣ.

Шуда бар Парчаму бар Гимну Асъору Нишон соҳиб,
Зи Сарқонун бувад ҳар ҷо суханронӣ, ту меарзӣ.

Шукуҳи Парчамат бар кас ғурури нанг омӯзад,
Ҳазор аҳсан, ки аз ҳимматбаландонӣ, ту меарзӣ.

Чи дар дохил, чи дар хориҷ сиёсатмарди доноӣ,
Кунӣ ҳар мушкилеро ҳал ба осонӣ, ту меарзӣ,

Туро бо меҳр истиқбол гирад садри ҳар кишвар,
Яке покизатиннат байни ёронӣ, ту меарзӣ.

Барои тоҷикони рӯи олам такягаҳ гаштӣ,
Аз ин гӯем шоҳаншоҳи шоҳонӣ, ту меарзӣ.

Зи ҷӯи Мӯлиён бигзашта ҳамчун он ҳадиси шоҳ,
Бирафтӣ ҷониби халқат ба меҳмонӣ, ту меарзӣ.

Агар гуфтем сад раҳ, гаштаву баргашта мегӯем,
Ҳалолат бод тоҷу тахти султонӣ, ту меарзӣ.

Зи Суғду Рашту Кӯлобу Бадахшон мужда меоранд,
Ки шуд беҳ сатҳи кору ҳоли инсонӣ, ту меарзӣ.

Бидида чеҳраҳоро шоду ҳар як хонадон обод,
Кунем аз шавқи дил шеъру ғазалхонӣ, ту меарзӣ.

Басо таҳлил ҳар иқдоми арзишманди ту кардем,
Сазовори ҳазорон шеъру дастонӣ, ту меарзӣ.

Агарчанде навиштам ошкоро арзи қалби хеш,
Ниҳонӣ монд дар ашъор пинҳонӣ, ту меарзӣ.

                                                         НИҲОНӢ 

Дар ситоиши Пешвои миллат


